Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 4/2018
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 20 czerwca 2018 r.
W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne 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 oraz 11 członków WRRP.
Spotkanie otworzył Pan Karol Pufal, Wiceprzewodniczący WRRP w Poznaniu,
w zastępstwie nieobecnego Prof. Józefa Orczyka, Przewodniczącego Rady.
Wiceprzewodniczący powitał uczestników i przedstawił porządek obrad Rady, który
przyjęto bez uwag. Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół nr 2/2018 z posiedzenia
plenarnego WRRP w Poznaniu z dnia 21 marca 2018 r.
W dalszej kolejności Pani Jolanta Babiarczuk, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy
WUP w Poznaniu, zaprezentowała temat wiodący posiedzenia „Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy w 2017 roku oraz obserwowane zmiany w obszarze polityki zatrudnienia.
Podsumowanie Programu Regionalnego „Razem Skuteczniej” w Wielkopolsce w 2017 roku”.
W ramach prezentacji członkowie mieli możliwość zapoznania się ze stopą, liczbą i strukturą
bezrobocia w 2017 r., wykorzystanymi środkami Funduszu Pracy, w tym Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, czy zatrudnieniem cudzoziemców,
głównie Ukraińców, i nowymi procedurami z tym związanymi. Ponadto podsumowano Program
Regionalny „Razem Skuteczniej” w 2017 r., którego celem była ścisła współpraca Ośrodków
Pomocy Społecznej i powiatowych urzędów pracy, zmierzająca do aktywizacji długotrwale
bezrobotnych. Przedstawiono osiągnięte wskaźniki efektywności Programu oraz wysokość
środków Funduszu Pracy wydatkowanych na Program. Poinformowano, iż w roku 2018 r.
planowana jest kontynuacja Programu pn. „Razem Skuteczniej Bis”.
W ramach przeprowadzonej w tym zakresie dyskusji członkowie Rady wyrazili
zainteresowanie Programem „Razem Skuteczniej” oraz Krajowym Funduszem Szkoleniowym
w Wielkopolsce. Podkreślono, że w roku 2018 limit środków KFS został zmniejszony względem
ubiegłego roku. Wielkopolscy pracodawcy obserwują także zmiany dotyczące przyjazdów
obywateli Ukrainy poszukujących zatrudnienia w Polsce.
Głos zabrał Pan Józef Juszkiewicz, Przewodniczący Regionu Związku Zawodowego
Rolnictwa Samoobrona, który poruszył problematykę zjawiska bezrobocia wśród mieszkańców

wsi. Pan Ryszard Majewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI
"Solidarność", wskazał na funkcjonowanie agencji zatrudnienia, warunków pracy oraz
konsekwencji, jakie wprowadziły przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 858)
związane z objęciem ubezpieczeniem społecznym pomocników rolnika, pracujących przy
zbiorach w gospodarstwie rolnym. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
ustosunkowali się do zgłoszonego problemu i jednogłośnie zadecydowali o sformułowaniu
stanowiska Rady w ww. sprawie. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że cząstkowe zatrudnienie
w pewnym stopniu rozwiązałoby problem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne
przez rolników zatrudniających pomocników.
Członkowie Rady przyjęli materiały o charakterze informacyjnym: „Niepełnosprawni
bezrobotni w Wielkopolsce w 2017 r.” oraz „Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w 2017 r.”
Podczas wolnych głosów Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Wielkopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan, mając na względzie funkcjonowanie Centrów Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego, powołanych w 2017 r. na terenie Województwa
Wielkopolskiego, których misją jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz
kształcenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy, zaproponował
zaproszenie Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu na posiedzenie WRRP w Poznaniu. Ponadto zaprosił do udziału w pracach paneli
eksperckich w obszarze rynku pracy powołanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30), która zajmuje się problematyką związaną
z innowacyjnym rozwojem Wielkopolski, uwzględniając zarówno założenia strategiczne,
potencjał naukowo-badawczy, jak i aktualne wydarzenia mogące mieć wpływ na konkurencyjny
rozwój Wielkopolski.
Wiceprzewodniczący WRRP zaakcentował fakt zmniejszenia środków FP przeznaczonych
na refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz planowane ich zróżnicowanie ze
względu na poziom deficytu danego zawodu na rynku pracy.
Po omówieniu powyższych spraw, Pan Karol Pufal, Wiceprzewodniczący WRRP,
podziękował uczestnikom za udział i zakończył spotkanie.
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