Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 7/2012
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 5 grudnia 2012 roku

W dniu 5 grudnia 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013.
W posiedzeniu wzięło udział 13 Członków Rady, Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor
WUP w Poznaniu oraz Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor ds. Analiz i Prognoz Rynku Pracy
WUP. Uczestniczyła w nim także Pani Maria Korcz, członek Zarządu Wielkopolskiego Związku
Pracodawców Prywatnych, w charakterze wolnego słuchacza oraz Pan Piotr Mazur,
w zastępstwie Pana Lucjana Dutkiewicza, Wiceprzewodniczącego Forum Związków
Zawodowych.
Na wstępie spotkania Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu, poinformowała, że Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego, z uwagi na liczne obowiązki służbowe, nie będzie obecny na
posiedzeniu.
Posiedzenie otworzył Pan Karol Pufal, Przewodniczący Rady i powitał uczestników oraz
przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez członków Rady. Zatwierdzono również
protokół z posiedzenia plenarnego WRZ, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2012 roku.
W

pierwszej

kolejności

Pan

Karol

Pufal,

przedstawił

informację

związaną

z opiniowaniem uchwał WRZ, dotyczących kształcenia zawodowego. Zaznaczył, że w związku
z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą z dniem 1 września 2012 r. przepis
art. 39 ust. 5 stanowiący, że dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii
powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy, na
Wojewódzką Radę Zatrudnienia został nałożony obowiązek opiniowania nowych kierunków
kształcenia, tworzonych we wszystkich szkołach Województwa Wielkopolskiego.
Poinformował również, że WUP w Poznaniu zwrócił się do organów prowadzących
placówki edukacyjne o przekazywanie przez ww. organy informacji na temat zasadności
tworzenia nowych kierunków kształcenia, na podstawie których WRZ wyda opinię
w ww. sprawie.
Następnie członkowie Rady podjęli dyskusję w związku z przygotowanymi projektami
uchwał. Postulowali, aby przy przygotowywaniu projektów uchwał wykorzystać opinie

Powiatowej Rady Zatrudnienia, a także informacje od dyrektorów szkół na temat planowanych
do utworzenia kierunków. Taka informacja, zgodnie z propozycją członków Rady, powinna
zawierać dane na temat potencjału szkoły, bazy praktyk, kadry, osiągnięć, możliwości
zatrudnienia oraz zapotrzebowania na kierunki na rynku pracy w Województwie Wielkopolskim.
Ustalono również, że w uzasadnieniu będą znajdować się dane statystyczne dotyczące
absolwentów, w których posiadaniu jest WUP w Poznaniu. Postanowiono o sformułowaniu
stanowiska w powyższej kwestii.
Następnie przystąpiono do głosowania. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 8 uchwał,
w przypadku 2 uchwał zwrócono się o uszczegółowienie uzasadnienia od dyrektorów szkół,
natomiast uchwałą Nr 5/2012 zaopiniowano negatywnie kierunek florysty, a pozytywnie
kierunek technik inżynierii środowiska i melioracji. Szczegółowe informacje dotyczące
głosowania zawarte zostały w załączniku nr 1 do protokołu.
Członkowie Rady zapoznali się również z badaniem, przeprowadzonym przez
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Poznaniu, przy współpracy z powiatowymi
urzędami pracy Wielkopolski pt. Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy wsparciu
środków z Funduszu Pracy. Badanie wykazało, że szanse na przetrwanie firm są wypadkową
sytuacji gospodarczej w lokalnym wymiarze, atrakcyjności podjętego przedsięwzięcia oraz
motywacji i przedsiębiorczości osoby zakładającej działalność gospodarczą.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący WRZ w Poznaniu podziękował członkom
Rady za pozytywne zaopiniowanie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów
powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finasowanie innych
fakultatywnych zadań na 2013 r. oraz organizatorom za spotkanie w zakładzie Volkswagen
w Poznaniu z Panią Prof. Stanisławą Borkowską w zakresie funkcjonowania kształcenia
zawodowego.
Pan K. Pufal przedstawił również harmonogram powołania członków na kandydatów do
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2013-2017, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.

Załączniki:
1. Wyniki głosowania opinii dotyczących uchwał WRZ w Poznaniu w sprawie utworzenia nowych
kierunków kształcenia.
2. Projekt harmonogramu powołania członków na kandydatów WRZ w Poznaniu kadencji
2013-2017.
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Załącznik nr 1
Wyniki glosowania opinii dotyczących Uchwał Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia
na posiedzeniu WRZ w dniu 5.12.2012 r.

Lp.
1

Nr
uchwały
2

Nazwa Szkoły

Kierunek kształcenia

Wydana opinia

Liczba głosów

5

6

4

3

tak

przeciw

wstrzymało
się

1.

Zespół Szkół Politechnicznych
Uchwała Nr
w Śremie
3
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30

technik pojazdów
samochodowych,
technik hotelarstwa, technik
organizacji reklamy

pozytywna

8

5

-

2.

Zespół Szkół EkonomicznoUchwała Nr Odzieżowych
4
w Gnieźnie
ul. Bolesława Chrobrego 2

technik organizacji reklamy

uzasadnienie uchwały
do uszczegółowienia

-

-

13

technik inżynierii
środowiska i melioracji

pozytywna

13

-

-

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Uchwała Nr
Nr 1 w Gnieźnie
5
ul. Sobieskiego 20

florysta

negatywna

4

2

7

technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej,
technik pojazdów
samochodowych.

pozytywna

13

-

-

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Uchwała Nr
Nr 2 w Gnieźnie
6
ul. Cieszkowskiego 17

5.

Zespół Szkół Rolniczych
Uchwała Nr
w Grabonogu 63
7
63-820 Piaski

technik mechanizacji rolnictwa

pozytywna

13

-

-

6.

Zespół Szkół TechnicznoUchwała Nr
Elektronicznych w Kaliszu
8
ul. Częstochowska 99-105

technik mechatronik

pozytywna

13

-

-

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Uchwała Nr
w Krotoszynie
9
Plac Jana Pawła II nr 5

technik organizacji reklamy

pozytywna

5

2

6

8.

Uchwała Nr
10

opiekunka dziecięca,
opiekun osoby starszej

pozytywna

13

-

-

9.

Uchwała Nr
11

technik teleinformatyk

pozytywna

12

1

-

technik cyfrowych procesów
graficznych

uzasadnienie uchwały
do uszczegółowienia

2

1

10

technik handlowiec

pozytywna

5

2

6

10.

11.

Samorządowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Złotowie
ul. Szkolna 3
Zespół Szkół ElektronicznoTelekomunikacyjnych w Lesznie
ul. Kilińskiego 4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Uchwała Nr w Trzemesznie
12
ul.
Zespół Szkół Ekonomicznych
Uchwała Nr
w Kaliszu
13
ul. Legionów 6
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Załącznik nr2
Harmonogram powołania członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
kadencji 2013–2017
1. Grudzień

2012

r.

–

przedłożenie

procedury

Marszałkowi

Województwa

Wielkopolskiego celem akceptacji.
2. Grudzień 2012 r. – powołanie Zespołu WUP ds. zebrania zgłoszeń kandydatów na
członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2013-2017.
3. Styczeń 2013 r. – ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej WUP
w Poznaniu oraz w dziennikach o zasięgu regionalnym informacji o zgłaszaniu
kandydatów na członków WRZ w Poznaniu.
4. Styczeń 2013 r./Luty 2013 r. – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków
WRZ w Poznaniu.
5. Styczeń 2013 r./Luty 2013 r. – sporządzenie listy kandydatów na członków WRZ
i przedłożenie ich do akceptacji Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
6. Luty 2013 r. – powołanie WRZ Zarządzeniem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego i poinformowanie powołanego składu Rady.
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