Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia - 19.10.2005 r.
W dniu 19 października 2005 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
Omówiono publikację WUP-u „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2003/2004 na rynku pracy”. W wyniku dyskusji podkreślono fakt, Ŝe większość szkół nie
kształci w zakresie przedsiębiorczości oraz Ŝe młodzi ludzie nie są wystarczająco przygotowani do
wejścia na rynek pracy.
Następnie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokonał analizy „Sytuacji kobiet na wielkopolskim
rynku pracy w 2004 roku”. Omówiono wyniki ankiet prowadzonych wśród bezrobotnych kobiet.
Podkreślono znaczenie faktu, Ŝe w miejscu pracy kobiety i męŜczyzn naleŜy traktować w sposób
równoprawny, a za godne polecenia uznano rozpowszechnienie zatrudniania kobiet w niepełnym
wymiarze czasu pracy.
Następnym punktem obrad była informacja o laureatach IV edycji konkursu o granty Ministerstwa
Gospodarki i Pracy na tworzenie lub rozwój gminnych centrów informacji i rozwój akademickich biur
karier.
W dalszej kolejności omówiono realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy zadań związanych z
wdraŜaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Kolejny punkt obrad stanowiły wyjaśnienia dotyczące wykazu zawodów, za które moŜe być
dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
W dalszej kolejności przyjęto stanowiska Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie: refundacji
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, kontroli legalności
zatrudnienia oraz zatrudniania pracowników powiatowych urzędów pracy.
Ostatnim punktem obrad było, przedstawione przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
zestawienie informacji sporządzone na podstawie danych przysłanych z powiatowych urzędów pracy
województwa wielkopolskiego dotyczące aktywizacji zawodowej bezrobotnych i liczby zatrudnień w
okresie styczeń-sierpień 2005 r.
Ww. zestawienie miało na celu wykazanie procentowego udziału osób, które zostały objęte aktywnymi
formami i podjęły zatrudnienie w stosunku do liczby osób, które otrzymały propozycje skierowania na
aktywną formę i do pracy w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego.

