Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 5/2010
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 30 września 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013. W posiedzeniu wzięło udział 9 Członków
Rady oraz Maria Korcz, w zastępstwie Piotra Karola Potempy, Przewodniczącego Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W spotkaniu, jako zaproszony prelegent,
wziął udział Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.
W obradach uczestniczyły równieŜ Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu,
Beata Rutkowska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Poznaniu oraz Aldona SikoraTyma, Kierownik Wydziału Koordynacji i Kontroli PO KL WUP w Poznaniu.
Posiedzenie otworzył Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał uczestników
oraz przedstawił porządek obrad, przyjęty przez Członków WRZ bez zmian i otworzył
obrady.
W pierwszej części posiedzenia Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora
Pracy w Poznaniu, przedstawił załoŜenia oraz cele Wielkopolskiej Strategii Ograniczania
Wypadków przy Pracy 2010-2012, stworzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu.
Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez
kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
i higiena pracy stanowią obecnie jeden z najwaŜniejszych i najbardziej zaawansowanych
aspektów polityki UE dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Realizacja zadań
określonych w strategii wpłynie na wzrost świadomości pracodawców i pracowników
i ograniczy zagroŜenia wypadkowe.
Józef Juszkiewicz, Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa, zwrócił uwagę
na duŜą wypadkowość w rolnictwie w związku z obsługą maszyn rolniczych. Natomiast
Bogdan Glinkowski, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu,
zaproponował wprowadzenie nauczania przedmiotu BHP do szkół.
Następnie członkowie Rady zgodnie zatwierdzili treść protokołu z posiedzenia
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w dniu 27 kwietnia 2010r.
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W dalszej kolejności obrad Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu,
poinformowała zebranych, Ŝe w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu od lipca 2010r.
zaczęło działać Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. W ramach projektu prowadzone
będą badania i analizy dotyczące problemów rynku pracy i edukacji w Wielkopolsce.
Realizacja zadań polegać będzie na cyklicznym gromadzeniu i analizowaniu danych z zakresu
bezrobocia rejestrowanego, podaŜy pracy i kwalifikacji siły roboczej, popytu na pracę poza
urzędami pracy, kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych i szkoleniowych,
funkcjonowania podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy.
Następnie Beata Rutkowska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Poznaniu,
przedstawiła

raport

dotyczący

oceny

sytuacji

absolwentów

szkół

województwa

wielkopolskiego rocznik 2008/2009 na rynku pracy. Zwróciła uwagę, Ŝe z powodu
spowolnienia gospodarczego nastąpił wzrost bezrobocia wśród absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych oraz zmniejszyła się liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców
do powiatowych urzędów pracy. Wskazała na utrzymujące się tendencje na rynku pracy pod
względem zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, jak i na brak zharmonizowania
kierunków kształcenia z zapotrzebowaniem na przedstawicieli konkretnych specjalności.
Bogdan Glinkowski, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości
w Kaliszu, zwrócił uwagę na potrzebę przywrócenia statusu staŜysty po zakończeniu nauki
w zasadniczych szkołach zawodowych, Zbigniew Stochalski, Wiceprezes Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych, poruszył problem współpracy między firmami, które
zajmują się rekrutacją pracowników a urzędami pracy i niedopasowaniem szkolnictwa do
potrzeb rynku. Marcin Jankowski z Konfederacji Pracodawców Polskich zauwaŜył istniejące
trudności w dopasowaniu kierunków nauczania do potrzeb rynku, jak i we współpracy
urzędów pracy z pracodawcami.
Kolejnym punktem obrad była przekazana przez Barbarę Kwapiszewską, Dyrektor
WUP w Poznaniu, informacja na temat realizacji rządowych programów aktywizacji
zawodowej na terenie województwa wielkopolskiego w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej ogłosiło konkursy na pozyskanie dodatkowych środków Funduszu Pracy
pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację
programów aktywizacji zawodowej. Najwięcej środków pozyskano w ramach programu
aktywizacji zawodowej osób do 30 roku Ŝycia. DuŜym zainteresowaniem w naszym regionie
cieszył się program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych korzystających ze środków na
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
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Natomiast Beata Rutkowska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Poznaniu,
przedstawiła informacje na temat projektu „Zielona Linia”, stanowiącego Centrum
Informacyjno-Konsultacyjne pomiędzy urzędami pracy, osobami poszukującymi zatrudnienia
i pracodawcami. Pierwowzór „Zielonej Linii” powstał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Białymstoku, który wprowadził nowy system zarządzania relacjami z klientem oparty na
infolinii i Internecie. WUP w Poznaniu przystąpił do projektu w październiku 2009 r. poprzez
podpisanie z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich porozumienia o współpracy w zakresie
projektu. W efekcie tego powstały punkty abonencko-konsultacyjne działające w WUP
w Poznaniu, jego Oddziałach Zamiejscowych oraz w 18 powiatowych urzędach pracy i ich
filiach.
W dalszej części obrad Aldona Sikora-Tyma, Kierownik Wydziału Koordynacji
i Kontroli PO KL, przekazała informację na temat stanu realizacji komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaprezentowała nabory projektów konkursowych
i systemowych w latach 2007-2010, liczbę złoŜonych wniosków o dofinansowanie w ramach
poszczególnych Priorytetów PO KL oraz wartość podpisanych umów o dofinansowanie
w odniesieniu do alokacji na lata 2007-2010.
Na koniec obrad członkowie Rady poparli stanowisko w sprawie zapewnienia
środków

na

zatrudnienie

doradców

zawodowych

w

szkołach

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych.
Wobec

braku

uwag

Przewodniczący

za przybycie i zakończył obrady WRZ.
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