Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 9/2016
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 14 grudnia 2016 r.
W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się ostatnie w roku 2016 posiedzenie plenarne
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019.
W posiedzeniu wzięli udział Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Pan Michał
Stuligrosz i Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektorzy WUP w Poznaniu, 17 członków Rady
oraz Pani Aneta Budnik, reprezentująca Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu,
który powitał uczestników, stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad, który przyjęto
bez uwag.
Na wniosek Pana Ryszarda Majewskiego, reprezentującego NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność”, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar stanu wojennego.
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia WRRP w Poznaniu z dnia
4 października 2016 r.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwał dotyczących nowych kierunków
kształcenia w szkołach województwa wielkopolskiego: uchwały nr 51/2016 w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Technicznych w Turku kierunków kształcenia
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik automatyk na poziomie
technikum oraz uchwały nr 52/2016 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie kierunku kształcenia mechanik-operator maszyn
do produkcji drzewnej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, które jednogłośnie
zaopiniowano pozytywnie (17 głosów za).
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Pani Jagody Michalak, pracownika
Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Poznaniu, która omówiła wiodący temat
posiedzenia
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wpływających na jakość oferowanych usług, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
w I półroczu 2016 r. przeprowadził badanie, które miało zdiagnozować stan doradztwa
zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie. Zestawienie opinii na temat
doradztwa
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ponadgimnazjalnych

(zasadniczych

szkół

zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) ze wszystkich powiatów województwa
wielkopolskiego i doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy
w województwie, pozwoliło na określenie aktualnej sytuacji, jak i formułowanych oczekiwań
wobec świadczenia tego rodzaju usług w szkołach. Wynikiem badania jest stworzenie
propozycji działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia jakości i efektywności
prowadzonych zajęć. Badanie stanowi uzupełnienie wyników ogólnopolskiego badania
realizowanego w 2015 r. przez Instytut Badań Edukacyjnych „Diagnoza stanu doradztwa
edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach
dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo”.
W nawiązaniu do przedstawionej prezentacji Pan Jacek Janicki, Prezes Zarządu
Fundacji Aktywności Lokalnej, wskazał na niewystarczającą liczbę godzin zajęć
dydaktycznych z ww. zakresu, realizowanych w szkołach oraz przygotowanie osób
prowadzących zajęcia doradcze z młodzieżą, natomiast Pan dr Cezary Mazurek,
reprezentujący Polską Akademię Nauk, zwrócił uwagę na fakultatywny charakter
wprowadzenia do szkół zajęć doradców oraz konsekwencje braku wprowadzenia tego rodzaju
zajęć.
Pan

Mariusz

Seńko,

Starosta

Turecki,

reprezentujący

Konwent

Starostów

Województwa Wielkopolskiego, podkreślił, iż dyrektorzy szkół nie ponoszą konsekwencji
za niewprowadzenie do planu zajęć przedmiotu obejmującego doradztwo zawodowe,
ze względu na to, iż ramowy plan nauczania go nie uwzględnia. Informacje dotyczące
ww. zagadnień są najczęściej przekazywane na różnych innych zajęciach, niekoniecznie
w ramach odrębnego przedmiotu, np. organizacja Dni Przedsiębiorczości. Zwrócił również
uwagę na to, iż osoby prowadzące tego typu zajęcia z uczniami muszą posiadać odpowiednie
kwalifikacje. W dużej mierze szkoły wspierane są w tym obszarze przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Pan Jarosław Wilner, Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska
Południowa, zauważył, iż obowiązkiem szkół powinno być informowanie, gdzie można
uzyskać wsparcie w ramach doradztwa zawodowego.
Do dyskusji włączył się Pan Karol Pufal, reprezentujący Związek Rzemiosła
Polskiego, który zaznaczył, iż doradztwem zawodowym w stałym procesie powinny być
objęte dzieci od 7. roku życia, natomiast Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej, zwrócił uwagę na problem polskiej edukacji, szczególnie w kwestii
braku praktycznego wymiaru nabywania wiedzy ekonomicznej i poruszania się w realiach
gospodarki wolnorynkowej.
Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Rady, podkreślił, że należy podnieść rangę
nauki doradztwa zawodowego w szkołach w obliczu zmian cywilizacyjnych związanych
ze zmianą struktury zatrudnienia, potrzebna ponadto jest kooperacja szkoły z ośrodkami
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i doradcami zawodowymi. Istotna również jest rola orientacji zawodowej i wskazywanie
młodym ludziom puli zawodów, do których są najbardziej predystynowani.
Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, podkreślił znaczenie
przepisów prawnych obowiązujących organy prowadzące szkoły oraz sugerowany kierunek
ich zmian, w szczególności rozporządzenia dotyczącego ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych - tak, aby wprowadzenie przedmiotu doradztwo zawodowe było
obligatoryjne.
Jednocześnie zebrani członkowie Rady wystąpili z propozycją wypracowania
stanowiska

dotyczącego

prowadzenia

doradztwa

zawodowego

wśród

uczniów.

Przewodniczący Rady prof. Józef Orczyk zwrócił się do uczestników posiedzenia o przesłanie
propozycji brzmienia zapisów w ww. sprawie na adres e-mail WUP w Poznaniu.
Tę część dyskusji podsumował Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor WUP
w Poznaniu, informując zebranych, iż na każdą prośbę, inicjatywę dyrektorów szkół
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w tym również Oddziały Zamiejscowe deleguje
zatrudnionych doradców zawodowych do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą.
Członkowie Rady zapoznali się z materiałami dotyczącymi realizacji zlecania działań
aktywizacyjnych (ZDA) dla osób długotrwale bezrobotnych w województwie wielkopolskim,
stanem wdrażania działań EFS w zakresie powierzonym do realizacji WUP w Poznaniu,
oraz wsparciem osób młodych w województwie wielkopolskim w 2016 r., w ramach zadania
o którym mowa w art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W nawiązaniu do tematu dotyczącego zlecania działań aktywizacyjnych głos zabrał
Michał Stuligrosz, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, który omówił przebieg listopadowego
posiedzenia Rady Rynku Pracy (RRP) z wojewódzkimi urzędami pracy w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W szczególności zwrócił uwagę na racjonalność
wydatkowania środków Funduszu Pracy w ramach ZDA, na prośbę Pana Patryka
Trząsalskiego, reprezentującego Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność", podał również
wskaźniki efektywności ZDA osiągnięte przez Wielkopolskę w III kwartale 2016 r.
Poinformowano ponadto, że na posiedzeniu RRP większość przedstawicieli wojewódzkich
urzędów pracy wyraziła pozytywną opinię dotyczącą utrzymania ww. formy aktywizacji
w kolejnych latach. Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, dodała,
że możliwe jest także zlecenie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia na poziomie
samorządu powiatowego, w województwie wielkopolskim wskazując przykład takich działań
realizowanych przez PUP w Wągrowcu.
Członkowie WRRP zapoznali się również z podsumowaniem działalności Rady
w 2016 r., w ramach której przyjęto m.in. 52 uchwały dotyczące głównie wprowadzenia
nowych kierunków kształcenia zawodowego, jak i 1 stanowisko dotyczące przyznawania
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przez starostów środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W ramach propozycji i planów na rok następny, Pan Jacek Janicki, Prezes Zarządu
Fundacji Aktywności Lokalnej, wnioskował o uruchomienie platformy internetowej,
wymiany uwag oraz zgłaszania tematów do dyskusji pomiędzy członkami WRRP, natomiast
Pan Ryszard Majewski, reprezentujący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
postulował o poruszenie na kolejnych spotkaniach problemu pracowników sezonowych,
którzy po zakończeniu prac sezonowych pozostają bez pracy środków do życia oraz nie
nabywają prawa do zasiłku. Pan dr Cezary Mazurek, reprezentujący Polską Akademię Nauk,
zaproponował omówienie programów profilaktyki zdrowotnej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W związku z inicjatywą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dotyczącą projektu
w ramach Działania 2.12 PO WER mającego na celu powołanie i funkcjonowanie
Sektorowych Rad ds. Kompetencji i zaproszeniem do wsparcia przez WRRP w Poznaniu tego
przedsięwzięcia, Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan, zreferował zasady i obszar funkcjonowania Sektorowej Rady
ds. Kompetencji Branży IT. Na prośbę Przewodniczącego Rady członkowie wyrazili
pozytywną opinię na temat zgłoszenia delegata WRRP w Poznaniu do Sektorowej Rady
ds. Kompetencji Sektora IT w osobie Pana Mariusza Seńko, Starosty Tureckiego,
reprezentującego Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego.
Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, poinformowała zebranych
o podjęciu prac przygotowawczych związanych z wdrożeniem w 2017 r. wojewódzkiego
projektu pilotażowego mającego na celu wsparcie osób długotrwale bezrobotnych, będących
wspólnymi klientami PUP i OPS.
Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział w kolejnym posiedzeniu Rady. Ze względu na ostatnie posiedzenie
WRRP w Poznaniu w 2016 r. oraz z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak i Przewodniczący Rady prof. Józef
Orczyk złożyli uczestnikom spotkania życzenia świąteczne.
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