Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 5/2012
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 29 sierpnia 2012 roku

W dniu 29 sierpnia 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013.
W posiedzeniu wzięło udział 11 Członków Rady, Pana Piotra Karola Potempę,
Wiceprzewodniczącego Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych,
zastąpił Pan Jan Kucharski, Wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Związku
Pracodawców

Prywatnych,

Pana

Zbigniewa

Stochalskiego,

Wiceprezesa

Zarządu

Wielkopolskiej Federacji Pracodawców zastąpił Pan Krzysztof Kłosowicz, Wiceprezes
Zarządu Wielkopolskiej Federacji Pracodawców.
W obradach uczestniczyli Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu oraz Pan Michał
Stuligrosz, Wicedyrektor ds. Analiz i Prognoz Rynku Pracy WUP.
Posiedzenie otworzył Pan Andrzej Szymankiewicz, Wiceprzewodniczący Rady,
i powitał uczestników oraz przedstawił porządek obrad, który został zgodnie przyjęty przez
członków Rady. Zatwierdzono również protokół z posiedzenia plenarnego WRZ, które
odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 roku.
Na wstępie posiedzenia Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor ds. Analiz i Prognoz
Rynku Pracy WUP, wyjaśnił nową formułę obrad Rady, uzgodnioną w lipcu br. przez
Prezydium Rady, polegającą na rezygnacji z przedstawiania prezentacji elektronicznych na
rzecz dyskusji w danym zakresie merytorycznym.
Pierwszym punktem spotkania była treść Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 4/2011
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów,
w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana
refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na
ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uchwała została jednogłośnie przyjęta, a jej
uchwalenie podyktowane było zmianami przepisów dotyczących kształcenia zawodowego.

Kolejnym tematem posiedzenia było dofinansowanie projektów programów
specjalnych Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w 2012 r.
Przydzielone środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostały przeznaczone na
realizację 14 programów specjalnych w 11 powiatach województwa wielkopolskiego. Pytania
ze strony uczestników obrad dotyczyły listy rankingowej wielkopolskich powiatów, które
uzyskały dofinansowanie na te programy oraz powiatów, które nie uzyskały dofinansowania
z powodu wyczerpania puli środków FP przyznanych regionowi przez resort pracy.
W dalszej kolejności uczestnicy spotkania zgodnie przyjęli raport z realizacji Strategii
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmujący okres
sprawozdawczy 2010-2011, którego głównym celem jest wskazanie działań podmiotów rynku
pracy przyczyniających się do poprawy jakości zasobów ludzkich, co stanowi istotny
warunek rozwoju Wielkopolski na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej.
Następnym raportem, z którym zapoznali się członkowie Rady, dotyczył sytuacji
absolwentów na wielkopolskim rynku pracy. Analiza zawodów pod względem liczby
absolwentów w danym kierunku wykazuje, że w zasadniczych szkołach zawodowych oraz
technikach, problemem pozostaje niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku
pracy. W celu poprawy sytuacji szkolnictwa zawodowego i osób młodych na rynku pracy,
podejmowane są liczne działania, zarówno przez instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo,
jak i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką edukacji, promujące szkolnictwo
zawodowe. W ramach dyskusji Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Komitetu Nauk
o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, wskazał na istotną rolę stażu
w zakładach pracy, dla zapewnienia zgodności kształcenia z późniejszym wykonywaniem
zawodu. Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor ds. Analiz i Prognoz Rynku Pracy WUP,
podkreślił, że staż i szkolenia są formami aktywizacji najlepiej przygotowującymi do zawodu.
Kolejnym punktem obrad był temat współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011r. w zakresie rynku pracy.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił w 2011 r. dla organizacji
pozarządowych otwarty konkurs ofert, na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych
w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Natomiast w trybie
pozakonkursowym, tzw. małych grantów, organizacje pozarządowe z województwa
wielkopolskiego miały możliwość po raz pierwszy w 2011 r. pozyskania środków
finansowych na realizację ww. zadań. Pan Henryk Judkowiak, Prezes Zarządu Polskiej Izby
Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, wskazał zbyt niską rolę organizacji
pozarządowych w założeniach, konsultowanej społecznie, aktualizacji „Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.”
Członkowie WRZ zapoznali się również z badaniem „Pracodawcy jako kreatorzy
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polityki kadrowej na rynku pracy” przeprowadzonym wśród wielkopolskich pracodawców,
realizowanym od 2011 r. przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy w Poznaniu. Jego
celem było określenie stanu zatrudnienia, rozpoznanie planowanego zwiększenia/redukcji
zatrudnienia, a także określenie prognozowanego zapotrzebowania na kwalifikacje, zawody
oraz zdiagnozowanie przyczyn podejmowania zmian w zatrudnieniu w województwie
wielkopolskim.
Uczestnikom spotkania zostały udostępnione także informacje dotyczące realizacji
Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie wielkopolskim w świetle niższych niż w latach
ubiegłych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.
Członkowie Rady mogli zapoznać się z projektem realizowanym w ramach Działania
9.2 PO KL pt. „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który
w wymiarze wieloaspektowym dotyczy kształcenia modułowego, praktyk w laboratoriach
i przedsiębiorstwach, staży oraz doradztwa zawodowego. Obejmie 50 szkół prowadzących
kształcenie zawodowe w Wielkopolsce i jest kierowany do kilku grup beneficjentów.
Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,
zauważył, że projekt ten może przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia i jest
zapowiedzią potrzebnego kierunku działań Samorządu Województwa.
Ostatnim tematem był „Stan realizacji komponentu regionalnego PO KL”, dotyczący
poziomu

kontraktacji

środków,

procesu

wypłacania

i

rozliczania,

liczby

osób

i przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w ramach realizowanych projektów oraz
wybranych wskaźnikach dla priorytetów w ww. komponencie.
Na koniec posiedzenia Przewodniczący WRZ, Pan Karol Pufal, poprosił zebranych
uczestników o ustosunkowanie się do propozycji spotkania Pani prof. Stanisławy
Borkowskiej, Przewodniczącej Naczelnej Rady Zatrudnienia i członków Rady w Zakładach
Volkswagena w Poznaniu, jak i podania propozycji tematów na szkolenie członków WRZ.
Wstępnie zaaprobowano plan spotkania w VW, natomiast w kwestii szkolenia
postanowiono o wystosowaniu pisemnej prośby o przesłanie propozycji tematyki.
Pan

Wojciech

Jankowiak,

Wicemarszałek

Województwa

Wielkopolskiego,

przedstawił decyzję Pani Henryki Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, dotyczącą wykluczenia Wielkopolskiego Związku Pracodawców
Prywatnych z grona członków PKPP i cofnięcia rekomendacji Panu Piotrowi Karolowi
Potempie, członkowi WRZ w Poznaniu.

Sprawy do załatwienia:
1. Przekazanie do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego Uchwały
zmieniającej uchwałę Nr 4/2011 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z dnia
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14 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie
zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja
kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na
ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2. Przygotowanie pisma do Pani Henryki Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczącego decyzji Zarządu PKPP
Lewiatan o wykluczeniu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych im.
Cyryla Ratajskiego z grona członków PKPP i cofnięcia rekomendacji dla
P. K. Potempy dotyczącej członkostwa w WRZ w Poznaniu.
3. Przygotowanie pisma do członków WRZ dotyczącego zgłaszania propozycji
tematyki, która stanowiłaby podstawę organizacji szkolenia.
4. Przekazanie przed najbliższym posiedzeniem WRZ materiału podsumowującego
„Stan realizacji komponentu regionalnego PO KL”.
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