Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 2/2018
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 21 marca 2018 r.

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy w Poznaniu.
W posiedzeniu udział wzięli: Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Pan Sławomir
Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, 12 członków WRRP oraz Pan Andrzej Soboń,
przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w zastępstwie Pani
Anety Budnik.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu, który
powitał uczestników na pierwszym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w Poznaniu w 2018 roku.
Na wstępie Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
wręczył nominację na nowego członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu Pani
Renacie Stachowiak reprezentującej Fundację Aktywizacja, która zastąpiła dotychczasowego
członka WRRP Panią Ewelinę Sobczak (Simińską).
Następnie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu stwierdził
quorum. W pierwszym głosowaniu jednogłośnie przyjęto Protokół nr 8/2017 z posiedzenia
plenarnego WRRP w Poznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz przedstawił porządek obrad,
który również przyjęto jednogłośnie z zastrzeżeniem zmiany kolejności omawianych
tematów.
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Pracodawców na wydanie oświadczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu
zatrudnienia cudzoziemców starających się o pracę.
Głos zabrał Pan Jacek Kulik, który dokonał analizy problemu na tle Powiatowych
Urzędów Pracy w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. Stwierdził, że w wyżej wymienionych
Urzędach problem długiego oczekiwania na wydanie oświadczenia nie istnieje a trudności
z dotrzymaniem ustawowych 7 lub w skomplikowanych sytuacjach 30 dni występuje na tak
dużą skalę jedynie w Poznaniu. Zaznaczył, że w województwie wielkopolskim jest

szczególna sytuacja a mianowicie niskie bezrobocie i brak chętnych osób do pracy, natomiast
obcokrajowcy nie mogą podjąć pracy gdyż czekają na wydanie oświadczenia. Zasugerował
rozdzielenie wydawania oświadczeń na dwie ścieżki: odrębne traktowanie i wydawanie
oświadczeń dla agencji pracy tymczasowej, które składają po kilkanaście wniosków oraz
odrębne załatwienie sprawy pracodawcy, który składa pojedyncze wnioski. Pani Dyrektor
Barbara Kwapiszewska zwróciła uwagę na fakt iż od stycznia zmieniły się obowiązujące
przepisy. Nowe wnioski są bardziej obszerne i wymagają dodatkowych uzgodnień i ustaleń,
tym samym stały się bardziej czasochłonne. Od stycznia obowiązuje opłata w kwocie 30 zł za
każdy złożony wniosek, z której 50% trafia do Starosty lub Prezydenta Miasta. W związku
z tym środki te mogłyby pokryć wynagrodzenia dodatkowych etatów w Powiatowym
Urzędzie Pracy. Rada ustosunkowała się do problemu i jednogłośnie przegłosowała aby
wystosować Stanowisko do Pana Starosty Poznańskiego.
W dalszej części posiedzenia został omówiony i jednogłośnie przyjęty Plan pracy
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu na rok 2018.
Następnie Pani Jolanta Babiarczuk, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP
w Poznaniu zaprezentowała temat wiodący posiedzenia „Informacja dotycząca wysokości
środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Wielkopolski na finansowanie
programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w tym środków na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków na finansowanie
innych fakultatywnych zadań w 2018 roku wraz z analizą wydatkowania i efektywności
wykorzystania Funduszu Pracy w poszczególnych powiatach Wielkopolski w 2017 roku”.
Członków Rady zainteresował Program Regionalny „Razem Skuteczniej” oraz wydatkowanie
Funduszu Pracy w poszczególnych Urzędach Pracy. Pan prof. Józef Orczyk zauważył iż
istotnym problemem jest fakt, że od 2010 roku więcej osób wychodzi z rynku pracy i należy
spopularyzować formę cząstkowego zatrudnienia.
W dalszej części posiedzenia jednogłośnie wydano pozytywną opinię i przyjęto
Uchwałę Nr 9/2018 WRRP w Poznaniu 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 oraz Uchwałę Nr 11/2018 WRRP w Poznaniu w sprawie
Sprawozdania z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2017 rok.
W kolejnej części Pan Mariusz Krzysztof Seńko, Starosta Turecki, jako reprezentant
WRRP w Poznaniu przedstawił informacje dotyczące działalności Sektorowej Rady
ds. Kompetencji IT. Stwierdził, że ze względu na zmiany w gospodarce, w tym brak rąk do
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pracy należy postawić na kwalifikacje. Należy również położyć nacisk na naukę drugiego
języka obcego oraz podstaw programowania i przedmiotów związanych z IT już w szkole
podstawowej (nauka przez zabawę). Należy postawić na innowacje w przemyśle.
Na zakończenie odbyło się głosowanie nad 9 Uchwałami w sprawie utworzenia
w szkołach nowych kierunków kształcenia zawodowego. Wszystkie zyskały aprobatę
i zostały przyjęte jednogłośnie.
Po omówieniu powyższych spraw, Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP,
podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i zakończył spotkanie.
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