Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia - 13.05.2005 r.
W dniu 13 maja 2005 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem za 2004 r. z działalności Oddziału Kontroli
Legalności Zatrudnienia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Omówiona została
sytuacja w województwie wielkopolskim w zakresie kontroli legalności zatrudnienia oraz wykonywania
pracy zarobkowej dotyczącej podmiotów gospodarczych i osób zlecających pracę innym,
przestrzegania obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, obowiązku informowania
powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna oraz
podejmowania pracy przez cudzoziemców (posiadanie zezwolenia na pracę).
Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z posiedzeń Naczelnej Rady Zatrudnienia, podczas
których omówiony został Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 oraz Krajowa Strategia na Rzecz
Zatrudnienia. Ponadto Przewodniczący zapoznał zebranych z systemem kształcenia zawodowego w
rzemiośle, sytuacją młodocianych pracowników oraz kwestią refundacji ich wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenie społeczne w ramach umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Kierownik Wydziału Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu przedstawił informacje na temat wykorzystania w województwie wielkopolskim funduszy
unijnych w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Zasobów
Ludzkich i stanu przygotowań do wdraŜania programu Phare 2003 oraz sprawozdanie z realizacji
zadań związanych z wdraŜaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przedstawił informację z wykonania „Aktywnych
programów przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w województwie wielkopolskim finansowanych
ze środków Funduszu Pracy” i „Oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w
zakresie polityki rynku pracy w 2004 roku” oraz aktualnie realizowanego w województwie programu
aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim zagroŜeniu bezrobociem dla województwa
wielkopolskiego „Rowy”.
Ponadto na zebraniu Przewodniczący Rady poinformował o powołaniu przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego nowych członków w skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

