Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w dniu 18 marca 2008 roku

W dniu 18 marca 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu.
Na wstępie Przewodniczący WRZ Karol Pufal przedstawił porządek obrad, stwierdził
quorum i otworzył obrady.
Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zatwierdzili treść protokołu z
posiedzenia WRZ w dniu 16 stycznia 2008 r.
W dalszej kolejności członkowie WRZ w Poznaniu podjęli dyskusję na temat uchwały
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej
Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, kierunku kształcenia technik turystyki wiejskiej oraz
florysta. Członkowie WRZ, mając na względzie uwarunkowania rynku pracy subregionu
pilskiego, większością głosów przyjęli ww. uchwałę.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora WUP w Poznaniu
podsumowania

realizacji

wojewódzkich

programów

aktywizacji

zawodowej

osób

bezrobotnych w 2007 r. oraz informacji dotyczącej wydatkowania środków Funduszu Pracy
na aktywizację bezrobotnych, według samorządów powiatowych w 2007 r. Zaznaczono, iż
wojewódzki program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „Rowy 2007” był jedynym
tego typu programem w kraju i realnie przyczynił się do poprawy stanu infrastruktury
melioracyjnej w Wielkopolsce.
Następnie Kierownik Wydziału Funduszy Unii Europejskiej WUP w Poznaniu
zaprezentował możliwości uzyskania wsparcia dla Beneficjentów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 r. Omówione zostały możliwości dofinansowania w
ramach czterech Priorytetów PO KL, dla których WUP jest Instytucją Pośredniczącą: VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII Promocja integracji społecznej, VIII Regionalne
kadry gospodarki oraz IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Całość
uzupełniona została omówieniem bieżącego stanu realizacji ogłoszonych konkursów w
ramach PO KL oraz harmonogramem ogłaszania kolejnych konkursów przez WUP w
Poznaniu. W ramach podjętej dyskusji wskazano na potrzebę stworzenia możliwości
finansowania praktyk dla uczniów i studentów i wypracowania propozycji dla ustawodawcy
w powyżej kwestii. Podkreślono również rolę projektów szkoleniowych przeznaczonych dla
osób po 50 roku życia oraz istnienie barier przy przyjmowaniu tej grupy osób do pracy.

W ramach kolejnego punktu obrad została przedstawiona przez Dyrektora WUP w
Poznaniu publikacja „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w
zakresie polityki rynku pracy w 2007 roku”. Podkreślono wysoki stopień zróżnicowania
bezrobocia w województwie wielkopolskim, szybszy spadek bezrobocia wśród mężczyzn niż
kobiet oraz przewagę kobiet we wszystkich grupach bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. Ponadto notowany spadek poziomu bezrobocia dotyczył przede
wszystkim mieszkańców miast, osoby zamieszkujące tereny wiejskie stanowią ciągle wysoki
odsetek bezrobotnych. Problemem pozostaje niedopasowanie kierunków kształcenia do
potrzeb lokalnych rynków pracy oraz trudna sytuacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku
życia.
W dalszej kolejności Wicedyrektor WUP w Poznaniu zapoznała zebranych z
zasadniczymi działaniami podjętymi na wielkopolskim rynku pracy w ubiegłym roku
zawartymi w Sprawozdaniu z Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2007 r. Wicedyrektor WUP w Poznaniu podsumowując stwierdziła, że
działania w ramach poszczególnych priorytetów zostały zrealizowane. Analizując okres
sprawozdawczy, w Wielkopolsce nastąpił spadek stopy bezrobocia z 11,7% w 2006 r. do
8,0% w 2007 r. Członkowie WRZ w Poznaniu zaakceptowali i przyjęli dokument.
Ostatnim punktem porządku obrad było omówienie kryteriów podziału środków
Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na aktywizację bezrobotnych na 2008 rok,
przedstawione przez Wicedyrektor WUP w Poznaniu. Poinformowała ona uczestników obrad
WRZ, że tegoroczne kryteria są takie same jak z roku poprzedniego. Obejmują one: liczbę
bezrobotnych powyżej 50 roku życia, liczbę bezrobotnych do 25 roku życia, liczbę
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (zmniejszoną o liczbę bezrobotnych powyżej 50 roku
życia oraz bezrobotnych do 25 roku życia), zaangażowanie powiatu w realizację projektów w
ramach działań 1.2 i 1.3 SPO RZL, stopę bezrobocia w powiecie, stosunek liczby
wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) do liczby nowo zarejestrowanych (napływ) oraz
dodatkowo efektywność zatrudnieniową faktycznie uzyskaną przez powiat. Zmiana, jaką
wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. (Dz. U. nr 224, poz.
2273) dotyczy wysokości procentowej kwot podziału środków Funduszu Pracy na
aktywizację bezrobotnych, tj. 50% stanowi kwota do podziału według kryteriów przyjętych
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, a drugie 50% to rezerwa Samorządu
Województwa.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący WRZ podziękował zebranym za
przybycie i zakończył obrady WRZ.

