Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 1/2010
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 17 lutego 2010 r.

W dniu 17 lutego 2010 r. odbyło się pierwsze w 2010 r. posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczyło 14 Członków Rady
i w zastępstwie Marcina Jankowskiego, Kierownika Personalnego Volkswagen Poznań
sp. z o.o., Rafał Fabisiak, Radca Prawny w firmie Volkswagen Poznań sp. z o.o. W obradach
uczestniczyli

Wojciech

Jankowiak,

Wicemarszałek

Województwa

Wielkopolskiego,

Beata Rutkowska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
oraz Krzysztof Urbański, Wicedyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej WUP w Poznaniu.
Posiedzenie otworzył Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał uczestników
oraz przedstawił cel spotkania. W dalszej kolejności Przewodniczący WRZ przedstawił
porządek obrad. Następnie odczytał odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 grudnia 2009 r. na stanowisko WRZ w Poznaniu w sprawie wprowadzenia zmian
ustawowych do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia
2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
Następnie Przewodniczący Pufal przeszedł do omówienia stanowiska Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2009 r. dotyczącego
systemu kształcenia zawodowego w kontekście polityki rynku pracy oraz poinformował
o planowanej 16 kwietnia 2010 r. konferencji z udziałem Minister Edukacji Katarzyny Hall,
dotyczącej kwestii kształcenia zawodowego.
Zbigniew Stochalski, Wiceprezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan, wspomniał o projekcie unijnym dotyczącym diagnozy potrzeb edukacyjnych
szkolnictwa zawodowego, na podstawie której będzie moŜna szerzej wskazać potrzeby
edukacyjne na rynku.
W dalszej części obrad Rada przyjęła protokół z posiedzenia WRZ w Poznaniu
w dniu 18 listopada 2009 r., który został zatwierdzony jednogłośnie przez członków Rady.
Kolejnym punktem spotkania było odczytanie i poddanie głosowaniu uchwały
nr 1/2010 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
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utworzenia w Zespole Szkół Medycznych w Koninie, ul. Przemysłowa 4, kierunku
kształcenia higienistka stomatologiczna. Po przedyskutowaniu członkowie Rady przyjęli
uchwałę jednogłośnie.
Następnie odczytana została uchwała nr 2/2010 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, kierunku kształcenia technik organizacji usług
hotelowych. Po omówieniu członkowie Rady przyjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej kolejności Beata Rutkowska, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, przedstawiła
informacje

dotyczące

„Planu

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w

Województwie

Wielkopolskim na rok 2010” oraz „Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim w 2009 r.”. Omówione zostały działania
podjęte w obszarze wielkopolskiego rynku pracy w 2009 r., środki finansowe wydane
na działania w 2009 r. i zaplanowane w 2010 r., a takŜe nowe zadania WUP w Poznaniu
przewidziane do realizacji w 2010 r.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Panią Wicedyrektor raportu
z badania „Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego
rozwoju”. Zaprezentowany został cel badania, charakterystyka części produkcyjnej
i dystrybucyjnej przemysłu motoryzacyjnego, a takŜe znaczenie przemysłu motoryzacyjnego
na tle całej gospodarki oraz skutki kryzysu gospodarczego w przedsiębiorstwach z w/w
branŜy. Na zakończenie wskazano metody i narzędzia wspierania regionalnego przemysłu
motoryzacyjnego.
Henryk Judkowiak, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów,
Eksporterów i Kooperacji, na prośbę Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego przedstawił ogólne informacje na temat klastrów w Wielkopolsce,
poruszając w szczególności kwestie dotyczące klastra motoryzacyjnego.
W dalszej części obrad omówione zostały wnioski w ramach Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji dla firm:
1. SEWS Polska Zakład Produkcyjny w Rawiczu i w Lesznie oraz Leoni Autokabel
Polska S.A.,
2. H. Cegielski Poznań S.A. oraz firm stanowiących jego łańcuch dostaw: Sulzer
Chemtech Polska Sp. z o.o., H. Cegielski – Logocentrum Sp. z o.o., H. Cegielski –
Remocentrum Sp. z o.o. i ARWIMONT Spółdzielnia Pracy.
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, poinformował
iŜ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 5 lutego 2010 r. przesłało do Dyrekcji
Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
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pierwszy w Polsce wniosek o wkład finansowy ze środków EFG dla 415 pracowników
zwolnionych z branŜy motoryzacyjnej z firm: SEWS Polska oraz Leoni Autokabel Polska
S.A. Ponadto nadmienił iŜ 10.02.2010 r. odbyła się konferencja prasowa w kwestii
w/w wniosku. Następnie Beata Rutkowska, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, przedstawiła
informacje

dotyczące

EFG

oraz

zaplanowanego

w

ramach

obu

wniosków

zindywidualizowanego pakietu usług dla zwalnianych pracowników.
Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie przez Krzysztofa Urbańskiego,
Wicedyrektora ds. Funduszy Unii Europejskiej

WUP w Poznaniu, stanu realizacji

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Karol Pufal podziękował zebranym
za przybycie i zakończył obrady WRZ.
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