Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 4/2011
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 14 kwietnia 2011 roku

W dniu 14 kwietnia 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013. W posiedzeniu wzięło udział 13 Członków
Rady, w zastępstwie Zbigniewa Stochalskiego, Wiceprezesa Zarządu Wielkopolskiej
Federacji Pracodawców, bez prawa głosu udział wzięła Małgorzata Animucka, Dyrektor
Biura WZP, ponadto Lucjan Dutkiewicz, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, jako kandydat na członka
WRZ w miejsce rezygnującego z członkostwa w Radzie Zenona Bosiackiego. W obradach
uczestniczył Wojciech Jankowiak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Barbara
Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu i Beata Rutkowska, Wicedyrektor ds. Rynku
Pracy WUP w Poznaniu.
Posiedzenie otworzył Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał uczestników
oraz przedstawił porządek obrad, przyjęty przez członków WRZ bez zmian i otworzył obrady.
Następnie członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zatwierdzili protokół
z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego uchwały
nr 4/2011 WRZ w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe
młodocianych pracowników może 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. Głosowanie nad uchwałą, które zostało poprzedzone dyskusją na temat
obecnego stanu szkolnictwa zawodowego, zakończyło się wynikiem 12 głosów za,
0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Członkowie WRZ w Poznaniu, stosunkiem głosów 12 za i 1 przeciw, przejęli uchwałę
nr 5/2011 WRZ w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Medycznym Studium
Zawodowym w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1, kierunków kształcenia opiekun osoby
starszej i opiekunka dziecięca.
W dalszej kolejności podjęto dyskusję nad uchwałą nr 6/2011 WRZ w sprawie opinii

dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
ul. Mostowa 6, kierunków kształcenia dietetyk oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ryszard Stangreciak, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Bezrobotnych, zaproponował, że z uwagi na zakres kompetencji, wprowadzanie
nowych zawodów w województwie powinno być w gestii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu oraz Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. Ze względu na fakt, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie jest
obecnie zainteresowany rozszerzeniem oferty edukacyjnej w WCEM w Poznaniu, w którym
prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych i społecznych, uchwała została przez
Radę zaopiniowana negatywnie 9 głosami za i 4 wstrzymującymi się.
WRZ dokonała wyboru Przemysława Piechockiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, który jest członkiem Rady powołanym
z organizacji pozarządowych, do składu Wielkopolskiej Wojewódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego - organu konsultacyjnego i opiniodawczego Marszałka Województwa
w sprawach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Następnie wprowadzenia do sytuacji na wielkopolskim rynku pracy dokonała Barbara
Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu.
Prezentację „Wielkopolski rynek pracy w 2010 roku i zaplanowane zadania na 2011
rok”, zawierającą skrót 3 dokumentów planistyczno-strategicznych WUP, przedstawiła
Katarzyna Frąckowiak, p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP w Poznaniu.
Omówione zostały wnioski Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2011 rok, Sprawozdania z Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie Wielkopolskim na 2010 rok oraz raportu „Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2010 roku”.
Plany Działania dla Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce na rok 2011 zaprezentował Krzysztof Biały,
p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału Obsługi Projektów PO KL WUP w Poznaniu.
Członkowie Rady zapoznali się z kryteriami wyboru projektów oraz alokacją dla
poszczególnych Priorytetów.
W odniesieniu do ww. informacji i głosów członków Rady, Wojciech Jankowiak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zaznaczył, że zarówno Plan Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na dany rok, jak i Plany Działania dla
poszczególnych Priorytetów PO KL, są dokumentami stanowiącymi podstawę do dyskusji na
WRZ i możliwe jest wspólne wypracowanie ich treści.
Stan realizacji komponentu regionalnego PO KL przedstawiła w formie prezentacji
Aldona Sikora-Tyma, Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów Własnych PO KL WUP
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w Poznaniu. Zebrani poinformowali zostali o poziomie kontraktacji środków, procesie
wypłacania i rozliczania, liczbie osób rozpoczynających udział w projektach oraz kluczowych
wskaźnikach dla priorytetów.
Anna Górna-Kubacka, Kierownik Wydziału Wielkopolskie Obserwatorium Rynku
Pracy WUP w Poznaniu, omówiła konkluzje i rekomendacje badania zrealizowanego przez
WORP

„Bezrobocie

absolwentów

wybranych

zasadniczych

szkół

zawodowych

w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji”.
W ramach dyskusji zwrócono szczególną uwagę na potrzebę dopasowania oferty
edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, poszerzenie funkcji edukacyjnej szkół
o dodatkowe aspekty, poprawę poziomu zajęć praktycznych oraz zmianę sposobu
przygotowania uczniów i absolwentów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.
Wobec braku kolejnych głosów, Przewodniczący Karol Pufal zamknął dyskusję,
podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady WRZ.
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