Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia - 19.03.2007 r.
W dniu 19 marca 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
Na wstępie Przewodniczący WRZ przedstawił porządek obrad, stwierdził quorum i otworzył obrady.
W posiedzeniu Rady udział wziął Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
któremu zostali przedstawieni członkowie Rady.
Marszałek Województwa w swoim wystąpieniu, podkreślił istotną rolę dialogu i współpracy z
partnerami społecznymi w zakresie polityki zatrudnienia w Wielkopolsce.
Następny punkt porządku obrad stanowiła informacja dotycząca Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, przedstawiona przez GraŜynę Weymann, Kierownika Biura Terenowego
FGŚP w Poznaniu. Członkowie WRZ mieli moŜliwość uzyskania informacji na temat zasad i zakresu
ochrony roszczeń pracowników w razie niemoŜności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności
pracodawcy oraz historii i struktury organizacyjnej FGŚP.
Kolejnym punktem obrad było omówienie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych działań fakultatywnych w 2007
r.
Główne załoŜenia Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013
przedstawiła Radzie Wicedyrektor WUP Barbara Kwapiszewska. Podkreślono istotną rolę Strategii w
wyznaczaniu kierunków polityki rynku pracy w województwie wielkopolskim w perspektywie nowego
okresu programowania 2007-2013 oraz jako dokumentu stanowiącego uzupełnienie Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Jednocześnie Strategia po wnikliwej diagnozie rynku
pracy regionu i analizie SWOT określa priorytety i działania, które będą realizowane w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki, obejmującym działania związane z poprawą jakości zasobów ludzkich w
Wielkopolsce.
Następnie Rada omówiła publikację „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w
zakresie polityki rynku pracy w 2006 roku”. Za waŜny czynnik mający wpływ na całokształt sytuacji na
rynku pracy w Wielkopolsce członkowie WRZ uznali problem restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz
bezrobocia wśród kobiet.
Kolejnym punktem porządku obrad było podsumowanie realizacji wojewódzkich programów
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz informacja dotycząca wydatkowania środków
Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych według samorządów powiatowych w 2006 r.
W dalszej kolejności członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia jednogłośnie przyjęli uchwałę w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w
Poznaniu kierunku kształcenia operator wprowadzania danych.

