Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 3/2009
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 12 maja 2009 r.

W dniu 12 maja 2009 r. odbyło się drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013. W posiedzeniu wzięło udział 14 Członków
Rady oraz Barbara Kwapiszewska, Wicedyrektor WUP w Poznaniu i Krzysztof Urbański,
Wicedyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej WUP w Poznaniu.
Posiedzenie otworzył Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał uczestników
oraz zaapelował o sprawne przeprowadzenie spotkania i merytoryczną dyskusję. Następnie
przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez Członków WRZ bez zmian,
i otworzył obrady.
Członkowie Rady zatwierdzili treść protokołu z posiedzenia inauguracyjnego WRZ
w dniu 9 marca 2009 r.
W

dalszej

kolejności

obradowano

nad

Regulaminem

WRZ

w

Poznaniu.

Przewodniczący Karol Pufal poinformował, Ŝe wersja Regulaminu, którą członkowie WRZ
otrzymali pocztą omówiona została podczas Prezydium oraz o dodatkowej propozycji zmian
Regulaminu Jana Mosińskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"
Wielkopolska Południowa. Karol Pufal nie zgodził się z propozycjami przedstawionymi przez
Jana Mosińskiego motywując to tym, Ŝe w całości wynikają z przepisów prawa. Ponadto
zauwaŜył, Ŝe zapisy niektórych paragrafów się powielają. Jan Mosiński, stwierdził, Ŝe poza
pomyłkami redakcyjnymi zaproponowany przez niego Regulamin ma bardziej przejrzystą
strukturę i wnosi o jego przyjęcie po naniesieniu poprawek. ZauwaŜył takŜe, Ŝe z projektu
przesłanego pocztą wynika, iŜ Prezydium stanowi ciało doradcze Przewodniczącego WRZ.
Stefan Langner, Członek Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", wyjaśnił, Ŝe
rolą Prezydium jest pomoc Przewodniczącemu w merytorycznym przygotowaniu materiałów
na posiedzenia plenarne WRZ. Następnie ustalono, Ŝe w trakcie trwania kadencji WRZ
moŜna zmieniać regulamin. W związku z powyŜszym uzgodniono, Ŝeby przyjąć Regulamin
zatwierdzony przez Prezydium, a po nadesłaniu przez osoby zainteresowane zmian wraz ze
szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi ich wprowadzenia rozesłać do członków WRZ
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kolejną wersję Regulaminu. Po dyskusji członkowie Rady przyjęli uchwałę nr 9/2009
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w sprawie Regulaminu Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia stosunkiem 13 głosów za i 1 wstrzymującym.
Następnie członkowie Rady przeszli do dyskusji nad kolejnym punktem porządku
obrad, który stanowiła Uchwała nr 10/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w sprawie uzupełnienia do wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe
młodocianych pracowników moŜe być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez
pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady przyjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej kolejności Barbara Kwapiszewska omówiła najwaŜniejsze zmiany, jakie
dokonały się na wielkopolskim rynku pracy w minionym roku na podstawie raportu „Ocena
sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w
2008 roku”. Następnie Beata Rutkowska, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP w
Poznaniu, zaprezentowała aktualną sytuację na rynku pracy w Wielkopolsce. Po zakończonej
prezentacji Jan Mosiński zauwaŜył, Ŝe koszty realizacji wojewódzkiego programu aktywizacji
zawodowej „Nie jesteś sam” w 2008 r. były wysokie oraz wystąpił z zapytaniem czy WUP
posiada informacje, ile osób znalazło zatrudnienie po zakończeniu ww. projektu. Beata
Rutkowska wskazała na to, Ŝe efektem realizacji programu mało być przede wszystkim
polepszenie sytuacji osób długotrwale bezrobotnych w ramach programu oraz wykonanie
prac

przyczyniających

się

do

poprawy

stanu

urządzeń

melioracyjnych.

Barbara

Kwapiszewska dodała, Ŝe waŜnym efektem realizacji programu było takŜe podtrzymanie
aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz wykreślenie z ewidencji PUP osób
zarejestrowanych jako bezrobotne tylko ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. Prof. Józef
Orczyk, przedstawiciel Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, podjął kwestię
rozwiązań prawnych związanych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, uniemoŜliwiających realizację programów wojewódzkich i wniósł postulat
podjęcia stanowiska WRZ w tej sprawie w celu przekazania jej Minister Pracy i Polityki
Społecznej poprzez Naczelną Radę Zatrudnienia. W wyniku głosowania członkowie WRZ
zadecydowali jednogłośnie o podjęciu przedmiotowego stanowiska.
Następnie zaprezentowany został raport „Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik 2007/2008 na rynku pracy”. Barbara Kwapiszewska
podkreśliła, Ŝe WUP w Poznaniu jako pierwszy w kraju przygotowywał taką publikację.
Beata Rutkowska zaprezentowała informacje o bezrobociu wśród absolwentów szkół
rocznika 2007/2008. Przewodniczący Karol Pufal wystąpił z prośbą o rozpowszechnienie
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przez zebranych informacji o przedmiotowym raporcie m.in. wśród członków powiatowych
rad zatrudnienia. Prof. Józef Orczyk zauwaŜył, Ŝe oceniając sytuację absolwentów na rynku
pracy naleŜy wziąć pod uwagę kwestię mobilności przy podejmowaniu zatrudnienia. Jan
Mosiński, podkreślił, Ŝe harmonizacja kierunków kształcenia z rynkiem pracy jest procesem
trudnym i kosztownym, ale WRZ w Poznaniu powinna akcentować potrzebę dostosowania
nauczania w szkołach do zapotrzebowania pracodawców w celu uniknięcia zawodów
zarówno nadwyŜkowych jak i deficytowych. Ponadto wniósł postulat, Ŝeby wystąpić do
marszałka województwa o włączenie partnerów społecznych do powołanego na początku
2009 roku Zespołu ds. Edukacji i Nauki.
Kolejny punkt obrad stanowiła prezentacja dotycząca mapy wdraŜania rekomendacji
z badania ewaluacyjnego pt. „Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego
w Wielkopolsce” przedstawiona przez Krzysztofa Urbańskiego. Jan Mosiński wystąpił z
prośbą o przesłanie prezentacji drogą elektroniczną. Prof. Józef Orczyk zwrócił uwagę na
duŜy stopień szczegółowości przedstawionych informacji oraz wniósł prośbę o zwrócenie
większej uwagi w przyszłości na to co ulega zmianom. Jan Mosiński zauwaŜył, Ŝe teza
postawiona w raporcie z badania mówiąca o tym, Ŝe pracodawcy chętnie szkolą pracowników
nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Henryk

Judkowiak, zauwaŜył, Ŝe w obecnej sytuacji gospodarczej są firmy, które kierują
pracowników na wysoko specjalistyczne kursy za własne pieniądze. Prof. Józef Orczyk
zwrócił uwagę na fakt, Ŝe istnieje zróŜnicowanie w przedmiotowej kwestii związane z
wielkością firmy. Małe firmy nie mają dostatecznych środków finansowych na pokrywanie
kosztów szkoleń i to właśnie je naleŜy wesprzeć.
W dalszej kolejności Krzysztof Urbański przedstawił informacje dotyczące
najwaŜniejszych zmian zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Prof. Józef
Orczyk podkreślił, Ŝe wprowadzone zmiany są pozytywne oraz postulował, aby dobre
projekty nie odpadały ze względów formalnych.
Przewodniczący Karol Pufal podjął temat wspólnego posiedzenia, wzorem spotkania z
listopada 2007 roku, członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu z
Przewodniczącymi Powiatowych Rad Zatrudnienia Wielkopolski, od których docierają głosy
o potrzebie jego organizacji. Wstępnie ustalono, Ŝe ww. spotkanie odbędzie w Poznaniu się w
dniu 15 czerwca br. o godz. 11.00.
Następnie Przewodniczący Karol Pufal poinformował członków WRZ, Ŝe Zdzisław
Sawala, dotychczasowy Dyrektor WUP w Poznaniu przeszedł na emeryturę i w związku z
tym wyraził zaniepokojenie, Ŝe Urząd nie ma dyrektora. Zwrócił się do członków WRZ o
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zgodę na wystąpienie w imieniu Rady do Marszałka o podjęcie decyzji w przedmiotowej
kwestii.
W dalszej kolejności Przewodniczący poinformował, Ŝe na obrady WRZ miał zostać
wprowadzony materiał dotyczący projektu Rozporządzenia Wojewody w sprawie kryteriów
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, jednak ze względu na błędy formalne nie mógł
stanowić punktu obrad. W wyniku głosowania jednogłośnie upowaŜniono Prezydium do
wyraŜenia opinii w ww. sprawie w imieniu całej Rady.
Następnie Andrzej Szymankiewicz, Wiceprzewodniczący WRZ w Poznaniu, zdał
relację z drugiego posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 16 kwietnia 2009 r.
Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja z wolnymi głosami, w ramach której
Jan Mosiński wystąpił z postulatem, aby członkowie WRZ otrzymywali kwartalną informację
o wysokości zakontraktowanych oraz wydatkowanych środków w ramach PO KL.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Karol Pufal podziękował zebranym
za przybycie i zakończył obrady WRZ.
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