Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 3/2012
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 11 kwietnia 2012 roku
W dniu 11 kwietnia 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013.
W posiedzeniu wzięło udział 16 Członków Rady, Pana Piotra Karola Potempę,
Członka Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zastąpił Pan Jan
Kucharski,

Wiceprzewodniczący

Zarządu

Wielkopolskiego

Związku

Pracodawców

Prywatnych. W obradach uczestniczyła Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP
w Poznaniu, Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor ds. Analiz i Prognoz Rynku Pracy WUP,
Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor ds. koordynacji FS i FGŚP WUP, Pani Sylwia
Wójcik, Wicedyrektor ds. wdrażania EFS WUP oraz Pan Wojciech Jankowiak,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Posiedzenie otworzył Pan Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał
uczestników oraz przedstawił porządek obrad, natomiast Pani Barbara Kwapiszewska,
Dyrektor WUP w Poznaniu, przedstawiła nową strukturę organizacyjną Urzędu oraz
obecnych wicedyrektorów WUP.
Na wstępie członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zatwierdzili protokół
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2012 roku.
Następnie Pan Andrzej Szymankiewicz, Wiceprzewodniczący WRZ przybliżył
uczestnikom tematy prac, które były omawiane na posiedzeniach Naczelnej Rady
Zatrudnienia w 2011 roku tj. m.in. KRUS, abolicja, także problem przyjęcia do pracy osób po
50 roku życia.
W dalszej kolejności Pani Katarzyna Frąckowiak, p. o. Kierownika Wydziału Polityki
Rynku Pracy WUP, przedstawiła prezentację pn. „Wielkopolski rynek pracy w 2011 roku
i zaplanowane zadania na 2012 rok”. Zaprezentowała najważniejsze kwestie zawarte
w 3 dokumentach przygotowanych przez WUP na przełomie lutego i marca tj.: „Plan Działań
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 rok”, „Sprawozdanie
z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na
2011 rok” oraz „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie
polityki rynku pracy w 2011 roku”.

W ramach dyskusji Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk wskazał na problematykę zatrudnienia oraz
zatrudniania, zwrócił również uwagę na rolę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
w realizacji zadań na rynku pracy i mającego wpływ na jego strukturę. Pan Zbigniew
Stochalski, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiej Federacji Pracodawców zauważył, że
w związku ze środkami finansowymi wydanymi na działania w 2011r. i zaplanowanymi na
2012 rok, najmniejsze środki przypadły na Priorytet III Planu Działań, odnoszący się do
rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.
Pan Marcin Jankowski, reprezentujący Konfederację Pracodawców Polskich,
ustosunkował się do informacji dotyczącej ofert pracy, których w związku z obniżonymi
środkami przeznaczonymi na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, do urzędów pracy
w 2011r. trafiło mniej niż w roku poprzednim.
W ramach dyskusji członkowie Rady zwrócili szczególną uwagę na potrzebę
dopasowania oferty edukacyjnej do rzeczywistych wymogów rynku pracy oraz stałego
prognozowania zmian na nim zachodzących.
W związku z uwagami, jakie padły ze strony osób, które brały udział w dyskusji,
odnośnie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wielkopolskim rynku pracy, wyjaśnień
udzielili Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Wojciech Jankowiak i Pani
Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP.
W dalszej części posiedzenia Pani Anna Górna-Kubacka, Kierownik Wydziału
Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Poznaniu, przedstawiła wyniki
badania pn. „Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie wielkopolskim”.
Scharakteryzowała branżę budowlaną z uwzględnieniem jej koniunktury, powiązań sektora
z rynkiem pracy, ofertą edukacyjną i perspektywami jej rozwoju.
Informację dotyczącą wydatkowania środków Funduszu Pracy na aktywizację
bezrobotnych w 2011 r. omówił Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor ds. Analiz i Prognoz
Rynku Pracy WUP. Zwrócił uwagę na kryteria podziału środków Funduszu Pracy
przeznaczonych na realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych. Podkreślił, że obecnie w ramach programów specjalnych Marszałek
Województwa Wielkopolskiego decyduje o środkach Funduszu Pracy, w celu wydatkowania
ich na te programy dla powiatów, a nie jak do tej pory Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Następnie

Pani

Maria

Nieznalska-Kaseja,

Kierownik

Oddziału

Ewaluacji

i Monitoringu Wydziału Koordynacji Projektów Własnych PO KL WUP w Poznaniu,
zaprezentowała podsumowanie badania współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Ocena możliwości aktywizacji zawodowej
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osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie
wielkopolskim”. W przeprowadzonym badaniu oceniono możliwości niwelowania barier
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wskazano przykłady dobrych praktyk
kompleksowego i skutecznego ich wsparcia. Przedstawiła również „Stan realizacji
komponentu regionalnego PO KL”. Zebrani poinformowani zostali o poziomie kontraktacji
środków, procesie wypłacania i rozliczania, liczbie osób i przedsiębiorstw, które otrzymały
wsparcie w ramach realizowanych projektów oraz wybranych wskaźnikach dla priorytetów
w komponencie regionalnym PO KL.
Na koniec posiedzenia przewodniczący Rady, Pan Karol Pufal, poddał głosowaniu
uchwałę WRZ w Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej utworzenia nowego kierunku
kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej w Medycznym Studium Zawodowym
w Poznaniu, która została jednogłośnie przyjęta.
Dodał również, że w wyniku zmian ustawy o systemie oświaty, które wejdą
w życie z dniem 1 września 2012 roku zlikwidowano kilka zawodów jak i zarówno
utworzono nowe zawody. Zdaniem Przewodniczącego powinny one, a wcześniej przyjęte
uchwałą Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, znaleźć się na liście zawodów refundowanych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Karol Pufal podziękował zebranym
za przybycie i zakończył obrady WRZ.
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