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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 30 listopada 2018 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 Przewodnicząca WRDS Województwa 

Lubelskiego, Pani Mirosława Gałan.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

  

Powitała członków WRDS WL oraz zaproszonych gości: Sławomira Sosnowskiego- Radnego Sejmiku WL,  

Mirosława Górczyńskiego- doradcę FZZ, członka SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL; 

Ewę Kiernicką- doradcę OPZZ, , członka SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL; Krzysztofa 

Markowskiego- Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie; Agnieszkę Postępską z WUP w Lublinie; Piotra 

Szczepanika oraz Jolantę Misiak z Lubelskiego Kuratorium Ośiwaty. Następnie przedstawiła porządek obrad, 

pytając o ewentualne uwagi. Uwag nie było. Pani Przewodnicząca przeprowadziła również głosowanie nad 

przyjęciem protokołu z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 21 września 2018 r. 

 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego  

 Powitanie zaproszonych gości, Marszałka Województwa Lubelskiego, 
Pana Jarosława Stawiarskiego oraz członków Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

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

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia  21 września 2018r. 

 *informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne 
 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

2. Podziękowanie Panu Sławomirowi Sosnowskiemu za działalność w Wojewódzkiej 
Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  

 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 
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3. Przyjęcie Uchwały nr 14/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  

 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

4. Przyjęcie Opinii nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na 
rzecz Zatrudnienia na 2019 rok.  

 Wprowadzenie w zagadnienia związane z RPD na rzecz 
Zatrudnienia na 2019 rok- Pani Małgorzata Sokół, Dyrektor WUP 
w Lublinie. 
 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 

5. „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie 
województwa lubelskiego”.  

 Omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  
ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL – Pan Stanisław 
Michałowski, Przewodniczący Zespołu. 

 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości. 
 Podsumowanie dyskusji. 
 Przyjęcie Stanowiska WRDS. 

 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego 

 

6. „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja 
zarobkowa z Polski i do Polski”.  

 Omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  
ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL – 
Pan Paweł Gruszka, w zastępstwie Pana Andrzeja Ryla-
Przewodniczącego Zespołu. 

 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości. 
 Podsumowanie dyskusji. 
 Przyjęcie Stanowiska WRDS. 

 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego 

 

7. Wolne wnioski  

8. Zakończenie posiedzenia  
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GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM  PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL. 

Jarosław Stawiarski- Marszałek Województwa Lubelskiego, strona samorządowa 

 

Jako nowy członek Rady powitał całą WRDS WL, wyrażając równocześnie zadowolenie z działania gremium 

i życząc owocnych obrad.  

 

Ad. 3. Przyjęcie Uchwały nr 14/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca odczytała list gratulacyjny dla Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka WL.  W dalszej 

części obrad Pani M. Gałan przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 14/2018 WRDS WL z dnia 

30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu Prezydium WRDS WL.  

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

Skierował pytanie do Mec. Wrzołek- czy wejście w skład Prezydium nie następuje z mocy prawa, czy Rada 

podejmuje uchwałę w tym zakresie?  

 

Mec. Małgorzata Wrzołek- radca prawny UMWL 

 

W składzie Rady z mocy przepisów wyższej rangi znajdują się Marszałek i Wojewoda, należy uchwałą wskazać 

imiennie osoby piastujące te stanowiska.  

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM  UCHWAŁY NR 14/2018 WRDS WL Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. 

W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU PREZYDIUM WRDS WL 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 14/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

zmiany składu WRDS WL. 

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

 

Zdaniem Pana D. Jodłowskiego, Pan Marszałek nie do końca wie do jakiego gremium został przypisany, dlatego 

zaproponował, by poza zwyczajowymi kurtuazjami Prezydium złożyło Panu Marszałkowi wizytę wprowadzającą.  
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Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Poinformowała, że ta sprawa zostanie uregulowana na najbliższym posiedzeniu Prezydium WRDS WL. 

Następnie przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia plenarnego. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM  PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL W DNIU 

21 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

Głosy za   - 18 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS WL w dniu 21 września 

2018r. 

 

Ad. 2. Podziękowanie Panu Sławomirowi Sosnowskiemu za działalność w Wojewódzkiej Radzie Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

W imieniu członków WRDS WL złożyła serdeczne podziękowania za pracę na rzecz dialogu społecznego Panu 

Sławomirowi Sosnowskiemu.  

 

Sławomir Sosnowski- Marszałek WL 

 

Wyraził zadowolenie z tego, że jako Marszałek WL, miał okazję uczestniczyć w budowaniu dialogu społecznego. 

Można wymienić kilka ważnych inicjatyw i przedsięwzięć jakie podjęła WRDS. Przeprosił również za wszelkie 

niedogodności, które mogły wystąpić z jego strony w związku z pełnioną funkcją. Wyraził radość z zapewnień 

o dalszej współpracy. Podziękował za pomoc oraz okazane zrozumienie. Następnie Pan S. Sosnowski uścisnął 

dłoń każdego z członków Rady.  

 

Ad. 4. Przyjęcie Opinii nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 

na 2019 rok 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Oddała głos Pani Małgorzacie Sokół, Dyrektor WUP, celem wprowadzenia w temat.  

 

Małgorzata Sokół- strona samorządowa 

 

Przekazała głos Naczelnikowi Wydziału Polityki Rynku Pracy, który zajmuje się merytorycznym opracowaniem 

tematu.  

 

Agnieszka Postępska- Naczelnik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP w Lublinie 

 

Pani A. Postępska przedstawiła prezentację dot. RPD na rzecz zatrudnienia na 2019 rok.  
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Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Podziękowała za głos. Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Opinii nr 1/2018 WRDS 

WL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie projektu RPD na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok.  

 

Zbigniew Marchwiak- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Związek Rzemiosła Polskiego 

 

Pochwalił jakość materiału. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM  OPINII NR 1/2018 WRDS WL Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. 

W SPRAWIE REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2019 ROK 

 

Głosy za   - 19 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Opinię nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz 

Zatrudnienia na 2019 rok.  

 

Ad. 5. Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa 

lubelskiego 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

  

Oddała głos w temacie Panu M. Górczyńskiemu.  

 

Mirosław Górczyński- doradca FZZ, członek SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL 

 

W zastępstwie Pana Stanisława Michałowskiego, Przewodniczącego Zespołu, odczytał wypracowane 

stanowisko. Członkowie Zespołu deklarują wolę współpracy w przygotowaniu całościowego modelu edukacji 

w Polsce, rozumiejąc przez to kwestie dotyczące oświaty dzieci i młodzieży, jak i szkolnictwa wyższego.  

 

Piotr Szczepanik- Lubelski Wicekurator Oświaty  

 

Podtrzymał stanowisko Kuratorium Oświaty w Lublinie przedstawione na posiedzeniu SZR ds. Edukacji 

i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL w dniu 29 listopada br.   

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

 

Zwrócił uwagę na materiały przygotowane przez WUP w Lublinie dotyczących danych nt. największego 

bezrobocia absolwentów szkół ze wskazaniem na konkretne kierunku. Zauważył, że potrzebne są fachowe kadry.  

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

Nawiązał do wypowiedzi przedmówcy, informując że stawiane tezy wynikają z pewnych uwarunkowań. Patrząc 

kilkanaście lat wstecz- zmiany na rynku pracy są wynikiem zmniejszania się ilości przedsiębiorstw produkcyjnych, 

co ukierunkowało ludzi na administrację, będącą gwarancją stabilnego zatrudnienia. Ważne, by przedsiębiorcy 
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w sferze produkcyjnej i usługowej będą tworzyli takie warunki pracy, żeby ludzie wchodzący na rynek pracy 

widzieli korzyści oraz możliwość utrzymania z tej pracy rodziny. Następnie Pan T. Pitucha odniósł 

się do stanowiska zespołu, zauważając, że rzadko występują warunki do zrealizowania pensum nauczyciela 

w jednej małej szkole, przy niewielkiej ilości klas. Skierował pytanie- na ile powszechne jest łączenie pracy 

zawodowej i naukowej z pracą dydaktyczną w szkołach branżowych? Zwrócił także uwagę, że drugi punkt 

stanowiska stoi w sprzeczności z pierwszym punktem.  

 

Marek Kołodziejczyk- Wiceprzewodniczący WRDS WL, FZZ 

 

Zauważył, że niektóre szkoły branżowe nie mają zaplecza do prowadzenia praktyk zawodowych, w związku 

z czym WRDS WL postulował o stworzenie warunków do praktycznej nauki zawodu poprzez systemowe 

rozwiązania. W stanowisku skupiono się na jednej części materiału nad którym pracowała Rada, zabrakło części 

merytorycznej oraz propozycji wsparcia i zachęcenia pracodawcy do przyjmowania uczniów celem 

przysposobienia do wykonywania zawodu. Następnie przytoczył swoje doświadczenia w tym temacie.  

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

 

Odnosząc się do słów Pana M. Kołodziejczyka, poinformował że dynamiczne zmiany na rynku pracy wychodzą 

naprzeciw potrzebom, o których wspomniał Pan Przewodniczący. Zaapelował o wzmocnienie akcji przyjmowania 

uczniów do szkół branżowych, ponieważ brakuje absolwentów. Podkreślił, że brakuje nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu. Należy wysłać sygnał również do szkół wyższych, że konieczne jest wprowadzenie dynamicznych 

zmian w kierunkach kształcenia. Zwrócił się o zmianę proporcji studentów na kierunkach ścisłych w stosunku 

do humanistycznych.  

 

Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność” 

 

Przypomniał, że WRDS WL zajmował się już tematyką szkolnictwa zawodowego. PGE podpisała umowę 

o współpracy z kilkunastoma szkołami branżowymi. Bardzo ciężko utworzyć klasę profilowaną, by kształcić 

fachowców tylko w jednej dziedzinie, ponieważ jest za mało chętnych. Należy kłaść większy nacisk na profil 

wielobranżowy, ale z kilkoma specjalizacjami.  

 

Wiesław Grzegorczyk- NSZZ „Solidarność” 

 

Nie można winić uczelni o obecny stan. Podał przykład UMCS, gdzie w momencie, gdy absolwenci pedagogiki 

mieli problem z zatrudnieniem, UMCS otworzył kierunki wieloprzedmiotowe nauczycielskie. Kierunki 

te ograniczyłyby migracje nauczycieli, dając prawo do nauczania kilku przedmiotów. Jednak kierunki te nie 

cieszyły się zainteresowaniem, co doprowadziło do ich likwidacji. Odniósł się do proponowanej ustawy, która 

może spowodować promowanie kierunków, po ukończeniu których jest problem ze znalezieniem zatrudnienia.  

 

Piotr Szczepanik- Lubelski Wicekurator Oświaty  

 

Poinformował, że KO prowadzi akcję promującą szkolnictwo branżowe. Dodatkowo Urząd Wojewódzki jest 

partnerem w podpisywaniu umów wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie promocji szkolnictwa 

zawodowego z przedsiębiorstwami takimi jak Azoty, Pszczółka itp. Ucznia należy ukierunkować. Absolwenci 

liceów nie mają przygotowania do pracy technicznej. Niezbędne jest doradztwo zawodowe, które jest 

propagowane w szkołach. 
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Małgorzata Sokół- strona samorządowa 

 

Pan Kurator poruszył bardzo ważny problem doradztwa zawodowego. Zajęcia zaplanowane w tej tematyce 

odbywają się w okolicach czerwca, kiedy jest niska frekwencja uczniów. Nie ma ustawowego systemu w zakresie 

edukacji nauczycieli doradców zawodowych.  Skończenie wyłącznie studiów podyplomowych z dziedziny 

doradztwa zawodowego nie jest wystarczające do dobrego przygotowania młodzieży i zmienienia jej mentalności, 

również rodziców,  względem szkół branżowych.  Aktualnie rynek nie potrzebuje fachowców z wyższym 

wykształceniem, a pracowników mających odpowiednie kwalifikacje w bardzo wąskich zakresach branżowych.  

Musi się zmieniać także mentalność pracodawców, aby ściślej współpracowali ze szkołami w zakresie 

przygotowania zawodowego ich absolwentów. Potrzebne są zintensyfikowane działania, by młodzież wybierała 

szkoły branżowe, ponieważ w tym roku do nich zgłosiło się jeszcze mniej uczniów.  

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

 

Odniósł się do słów Pani M. Sokół, zauważając że przedstawione przez nią wnioski są bardzo konkretne i warto 

je zapisać w stanowisku. WRDS deklarował, że włączy się w działania promujące szkolnictwo branżowe, dlatego 

dobrze by SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zdobył informacje o tym jakie to są działania promocyjne, 

jakie środki zostały na nie przeznaczone, gdzie te akcje promocyjne są prowadzone. W stanowisku należy się 

skupić na konkretach. Gospodarce grozi zapaść poprzez brak pracowników.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Zauważyła, że temat ten jest jej bardzo bliski jako przedsiębiorcy, przytoczyła również swoje doświadczenia w tej 

kwestii. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że stanowisko nie jest adekwatne do tego co Rada chce 

zaprezentować na zewnątrz. Należy dobrze wyszkolić pracowników w konkretnych zawodach oraz wspierać 

przedsiębiorstwa. Obecnie prowadzone działania w szkolnictwie zawodowym są niewystarczające i wymagają 

dopracowania. 

 

Wojciech Włodarczyk- Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

 

Temat edukacji jest przedmiotem obrad WRDS WL od wielu lat, mimo tego znajdujemy się dopiero na początku 

drogi. Brakuje promocji szkolnictwa zawodowego, doradców zawodowych oraz szkół zawodowych 

dostosowanych do nowych technologii.  

 

Krzysztof Markowski- Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie 

 

Od strony statystycznej widać, że mamy przeszkolone społeczeństwo, w związku z czym jest zbyt wiele osób 

z wyższym wykształceniem, których gospodarka nie jest w stanie pochłonąć. Biorąc pod uwagę zmiany 

na przestrzeni ostatnich 20 lat, spadek jakości kształcenia następował etapami. Środki finansowe były 

przydzielane tam, gdzie byli studenci, co poskutkowało tym, że uczelnie aby dobrze funkcjonować i pozyskiwać 

fundusze,  musiały przyciągać jak największą liczbę studentów. Kolejnym etapem obniżenia jakości kształcenia 

było zniesienie egzaminów na studia, wynikiem czego  było przyjmowanie osób które się nie nadawały.  Trzecim 

elementem było wprowadzenie systemu bolońskiego, co poskutkowało tym, że drugi stopień kształcenia 

na studiach jest powtórzeniem pierwszego. Pan K. Markowski postawił tezę, że jeżeli udałoby ograniczyć się 

liczbę osób na studiach, uczelnie koncentrowałyby się bardziej na nauce i badaniach.  Rozwiązałoby to również 

problem z naborami do szkół zawodowych. Reforma powinna być kompleksowa.  
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Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca na podstawie wysłuchanych głosów ponownie stwierdziła, że wypracowane przez zespół 

stanowisko jest niewystarczające.  

 

Mirosław Górczyński- doradca FZZ, członek SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL 

 

Odniósł się do uwag przedmówców, wyjaśniając że nauczyciele „wędrujący” i nauczyciele przedmiotów 

zawodowych są dwiema różnymi kategoriami w tym zawodzie. Likwidacja gimnazjów skutkuje tym, 

że nauczyciele swoje etaty realizują w kilku szkołach. W kwestii deficytu nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

nie da się odbudować szkolnictwa zawodowego bez udziału mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy nie są zachęcani do zaangażowania w kształcenie zawodowe.  

 

Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 

 

Zasugerował, by Krajowy Fundusz Pracy zadbał o programy, które pozwolą świadomie na korzystanie z niego 

nauczycielom, celem ich przygotowania, a także zapewnienia instrumentów dla przedsiębiorców, które 

promowałyby chęć uczestniczenia w procesie kształcenia. Fundusz Pracy dysponuje kilkoma miliardami, dlatego 

należy te środki uruchomić. Aktualnie jest on wykorzystywany do korekt budżetu oraz pokrywania potrzeb 

niezwiązanych z jego zasadniczym celem.  

 

Marek Kołodziejczyk- Wiceprzewodniczący WRDS WL, FZZ 

 

Widać, że temat jest trudny, dlatego nie da się go opracować na jednym posiedzeniu. Stanowisko dotyka 

niektórych problemów, dlatego postuluje, by je przyjąć. Rada widzi konieczność dalszej pracy zespołu 

w szerszym kontekście tematu. Należy poszukać środków na finansowanie praktyk i szkolenie nauczycieli.  

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

Postulował o zmianę kierunku stanowiska, zgłaszając uwagę również do tytułu, aby dojść do szczegółów. Należy 

odczytywać problemy charakterystyczne dla naszego województwa, jako że każdy region ma inną specyfikę. 

Postulaty powinny być adekwatne do problemów województwa. WRDS mogłaby skonstruować założenia 

do programu promocji szkolnictwa zawodowego i w tym kierunku powinna przebiegać dyskusja. Pan T. Pitucha 

zawnioskował, by nie przyjmować stanowiska i inaczej sformułować temat i przepracować go ponownie.   

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

 

Stanowisko należy uzupełnić i podkreślić wyraźnie postulaty. Zawnioskował, by Fundusz Pracy był dedykowany 

promocji. Nie zgodził się z Panem T. Pituchą co do skupienia się na problemach województwa, ponieważ 

odzwierciedlają one problemy w całym kraju.  Należy opracować plan zmiany sposobu myślenia na temat 

zawodówek.  

 

Mirosław Górczyński- doradca FZZ, członek SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL 

 

Zgodził się co do braku fachowców po szkołach zawodowych. Pojawiły się wytyczne PE co do stypendiów dla 

uczniów szkół zawodowych. Stanowisko jest konkluzją dyskusji wszystkich stron reprezentowanych w Zespole.   
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Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność” 

 

W stanowisku trzeba podsumować m.in. pod kątem podjętych działań i ich skuteczności. Należałoby przedstawić 

dane ile szkół skorzystało z należnych środków. Zgodził się z pomysłem wprowadzenia doradztwa zawodowego 

w szkołach podstawowych.  

 

Piotr Szczepanik- Lubelski Wicekurator Oświaty  

 

Zgodnie z prawem oświatowym, Kuratorium Oświaty jest organem nadzoru pedagogicznego. Sieć szkół działa 

w ramach organów prowadzących. Pan Kurator podkreślił, że jeszcze nie było naborów do szkół branżowych 

drugiego stopnia. Poinformował także, że doradztwo zawodowe jest wprowadzone już od przedszkola. Składa się 

na nie kolejno preorientacja zawodowa, orientacja zawodowa, następnie doradztwo o którym mówiła 

Pani M. Sokół.  

 

Jan Pyznarski- Związek Rzemiosła Polskiego 

 

System oświatowy opiera się przede wszystkim na pieniądzach. Nie da się dotrzeć do władz szkoły, by zajęły się 

kształceniem, które odpowiada potrzebom rynku, ponieważ dyrekcja zajmuje się kształceniem ludzi według 

swoich możliwości i potrzeb. Przytoczył następnie swoje doświadczenia w kwestii zgłaszania zapotrzebowania na 

kształcenie w konkretnym zawodzie. Szkoły będą się skupiać na ilości uczniów, dopuszczając ich do kolejnych 

klas niezależnie od wyników, ponieważ w ślad za każdym uczniem idą fundusze. Należałoby wrócić 

do egzaminów celem zwiększenia jakości kształcenia.  

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

Zawnioskował o zamknięcie dyskusji, ponieważ porusza ona zbyt wiele zagadnień.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Zaproponowała by rozszerzyć stanowisko i ponownie przekazać temat do prac Zespołu celem wypracowania 

stanowiska uzupełniającego.  

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

Zgłosił formalny wniosek o ponowne skierowanie tematu do prac SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

WRDS WL.  

 

GŁOSOWANIE NAD PONOWNYM SKIEROWANIEM TEMATU DO PRAC SZR DS. EDUKACJI I 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WRDS WL 

 

Głosy za   - 11 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie skierowali temat ponownie do prac Zespołu. 
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Ad. 6. Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja 
zarobkowa z Polski i do Polski.  
 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Oddała głos Panu P. Gruszce w zastępstwie Pana A. Ryla, Przewodniczącego SZR ds. Gospodarki, Innowacji 

i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, celem wprowadzenia.  

 

Paweł Gruszka- OPZZ 

 

Wprowadził członków Rady w temat odnosząc się do wypracowanego materiału oraz referując przebieg 

spotkania Zespołu oraz informując o niskiej frekwencji członków Zespołu liczącej 8 osób z 18.  

 

Krzysztof Markowski- Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie 

 

Przedstawił prezentację w temacie znajdującą się w materiałach do posiedzenia. 

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

W kwestii stanowiska Pan T. Pitucha wniósł uwagę co do ostatniego punktu zauważając, że należy brać uwagę 

również interes narodowy.  

 

Krzysztof Markowski- Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie 

 

Społeczeństwo się starzeje, niestety procesy odpływu młodych ludzi pogarszają sytuację, stąd warto skupić 

się na asymilacji obcokrajowców.  

 

Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 

 

Poparł zdanie Pana T. Pituchy, wnosząc uwagi do stanowiska. Należy zawrzeć postulaty dotyczące oczekiwań 

względem migracji gospodarczej.  

 

Paweł Gruszka- OPZZ 

 

Odniósł się do zgłoszonych do stanowiska zespołu uwag. Zwrócił uwagę, że tak jak na posiedzeniu SZR, nie ma 

przedstawicieli wnioskodawcy tematu, w związku z czym trudno stwierdzić jakie były oczekiwania 

co do stanowiska. Z danych przedstawionych przez Dyrektora US w Lublinie wynika, że Lubelszczyzna wypada 

źle na tle kraju, gdzie w skali ogólnopolskiej sytuacja też nie jest dobra. Pan P. Gruszka wyjaśnił również, 

że wzorem paktu dla Śląska można stworzyć analogiczny program dla naszego województwa.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Podziękowała Zespołowi, doceniając że mimo iż pracował w skromnym gronie wypracował bardzo ciekawe 

postulaty. Informacje przedstawione przez Pana K. Markowskiego uzupełniły obraz sytuacji, uświadamiając jak 

źle województwo wypada w skali kraju.  
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Małgorzata Sokół- strona samorządowa 

 

Przypomniała, że Niemcy planują otworzenie swojego rynku pracy na pracowników spoza Unii Europejskiej, 

co może poskutkować spadkiem pracowników w Polsce, zwłaszcza że szacunki mówią o 60 % Ukraińców, którzy 

wybraliby rynek niemiecki.  Polityka regionalna nie jest w stanie temu zapobiec, jest to zadanie dla polityki 

krajowej. Pani M. Sokół złożyła wniosek formalny o przegłosowanie przygotowanego stanowiska w takiej formie 

w jakiej zostało ono wypracowane przez zespół.  

 

Krzysztof Markowski- Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie 

 

Odniósł się do wniesionych uwag, przytaczając swoje doświadczenia. Poinformował również, że na Ukrainie 

brakuje pracowników.  

 

Marian Król- Wiceprzewodniczący WRDS WL, NSZZ „Solidarność” 

 

Zadaniem WRDS powinna być próba zwrócenia uwagi na problemy i cele kraju i województwa. Trzeba pokazać, 

że są niezbędne zmiany.  

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

Stanowisko powinno być skierowane do rządu, dlatego należy zastanowić się nad jego tytułem, aby pokazywał 

co jest istotą dokumentu.  

 

Paweł Gruszka- OPZZ 

 

Zgodził się z Panem T. Pituchą, równocześnie informując, że brzmienie tytułu stanowiska było podyktowane 

sformułowaniem omawianego tematu.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Po wysłuchaniu propozycji i uwag przeprowadziła głosowanie nad zmianą brzmienia tematu stanowiska, 

następnie nad jego przyjęciem.  

 

Tomasz Pitucha- strona rządowa 

 

Należy skupić się na odwróceniu pewnych trendów.  

 

GŁOSOWANIE NAD ZMIANĄ TYTUŁU STANOWISKIA NR 6/2018  

 

Głosy za   - 13 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli zmiany tytułu Stanowiska nr 6/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 

r. w sprawie konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji gospodarczej, przenoszenia rezydencji 

podatkowych, migracji zarobkowej dotyczącej województwa lubelskiego. 
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GŁOSOWANIE NAD STANOWISKIEM NR 6/2018 WRDS WL Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE 

KONIECZNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM MIGRACJI GOSPODARCZEJ, 

PRZENOSZENIA REZYDENCJI PODATKOWYCH, MIGRACJI ZAROBKOWEJ DOTYCZĄCEJ 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 

 

Głosy za   - 13 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Stanowisko nr 6/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji gospodarczej, przenoszenia rezydencji 

podatkowych, migracji zarobkowej dotyczącej województwa lubelskiego. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski 

 

BRAK 

 

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym w dniu 30 listopada 2018 r. 

2. Uchwała nr 14/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu 

Prezydium WRDS WL. 

3. Opinia nr 1/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie RPD na rzecz 

Zatrudnienia na 2019 rok. 

4. Stanowisko nr 6/2018 WRDS WL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie konieczności 

przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji gospodarczej, przenoszenia 

rezydencji podatkowych, migracji zarobkowej dotyczącej województwa lubelskiego. 
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