Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 8/2014
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 5 listopada 2014 r.
W dniu 5 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu, kończące dotychczasową kadencję 2013-2017, skróconą w związku
z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27 maja
2014 r., która wprowadziła nową formułę funkcjonowania rad zatrudnienia.
W posiedzeniu wzięli udział Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, Pani Barbara Kwapiszewska,
Dyrektor WUP w Poznaniu, Wicedyrektorzy WUP Marek Sternalski i Sławomir Wąsiewski
oraz 16 członków Rady.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRZ w Poznaniu, który
powitał uczestników i przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady, zatwierdzony przez
wszystkich obecnych. Bez zastrzeżeń został również przyjęty protokół z posiedzenia WRZ
w Poznaniu z dnia 23 września 2014 r.
W pierwszej części posiedzenia Członkowie Rady omówili i jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w

Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Zagórowie (wynik głosowania stanowi załącznik nr 1).
Następnie

Wicemarszałek,

Pan

Wojciech

Jankowiak

podsumował

kadencję

2013-2017, podziękował Przewodniczącemu Rady, prof. Józefowi Orczykowi i członkom
Rady za współpracę, za opiniowanie nowych kierunków kształcenia, za przejawy aktywności
w zakresie poprawy sytuacji na rynku pracy, szczególną atmosferę i zaangażowanie w prace
Rady. Zaprosił do dalszego działania w odniesieniu do nowej perspektywy rozwoju dla
województwa wielkopolskiego, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Na koniec Pan Wicemarszałek
wręczył listy gratulacyjne wszystkim członkom Rady, Pan prof. Orczyk również podziękował
za ich aktywny udział w posiedzeniach Rady.
W trakcie dyskusji Pan Jan Mosiński, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” w Kaliszu, zaproponował przemodelowanie posiedzeń WRZ na spotkania
seminaryjne, pozwalające na szersze dyskusje i wypracowywanie stanowisk dotyczących
między innymi zdrowia, edukacji, polityki społecznej, minimalizujących sferę ubóstwa
w województwie wielkopolskim i podkreślił, że jest zwolennikiem zrównoważonego modelu

rozwoju regionalnego, pozwalającego poprawić jakość życia przy zachowaniu równości
społecznej.
W dalszej części spotkania Pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski wręczył Panu
Karolowi Pufalowi, Wiceprzewodniczącemu WRZ w Poznaniu, nagrodę Honorową
Wojewody Wielkopolskiego - medal Ad Prepetuam Rei Memoriam (Na wieczną rzeczy
pamiątkę), za jego zaangażowanie w rozwój regionu, działania zmierzające do poprawy
sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, za życzliwość, wiedzę i doświadczenie
wykorzystywaną z pożytkiem dla Wielkopolski.
Natomiast Pan Andrzej Cyprian Szymankiewicz, reprezentujący Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan, otrzymał wyróżnienie za aktywny udział w pracach Naczelnej Rady
Zatrudnienia.
Na koniec spotkania Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Rady, podziękował
zebranym za udział w posiedzeniu.

Załącznik nr 1 do protokołu WRZ nr 8/2014 z dnia 05 listopada 2014 r.

Wyniki glosowania uchwały Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w sprawie
utworzenia nowego kierunków kształcenia na posiedzeniu WRZ w dniu 05 listopada
2014 r.
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