Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 5/2009
z posiedzenia Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
z Przewodniczącymi Powiatowych Rad Zatrudnienia Wielkopolski
w dniu 18 czerwca 2009 r.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013,
dostrzegając istotną rolę prowadzenia szerokiego dialogu z partnerami społecznymi na
wielkopolskim rynku pracy oraz uwzględniając docierające głosy o potrzebie organizacji,
wzorem spotkania z listopada 2007 r., wspólnego posiedzenia członków WRZ w Poznaniu
z Przewodniczącymi Powiatowych Rad Zatrudnienia Wielkopolski, podjęli decyzję
o zaproszeniu na posiedzenie plenarne Przewodniczących Powiatowych Rad Zatrudnienia
z terenu Wielkopolski.
Z uwagi na powyŜsze, w dniu 18 czerwca 2009 r., w sali konferencyjnej Hotelu Ikar
w Poznaniu, odbyło się wspólne posiedzenie Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu z Przewodniczącymi wielkopolskich Powiatowych Rad Zatrudnienia.
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków WRZ w Poznaniu oraz 22 Przewodniczących
Powiatowych Rad Zatrudnienia województwa wielkopolskiego. W zastępstwie Piotra Karola
Potempy, Przewodniczącego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych wystąpiła
Anna Fedorczuk, Wiceprzewodnicząca WZPP, natomiast w zastępstwie Zbigniewa
Stochalskiego, Wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Pracodawców, udział wziął Andrzej
Drygas.
W spotkaniu uczestniczył Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego oraz Barbara Kwapiszewska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu i Krzysztof Urbański, Wicedyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej WUP
w Poznaniu.
Posiedzenie otworzył Karol Pufal, Przewodniczący WRZ w Poznaniu, który powitał
przybyłych na pierwszym wspólnym spotkaniu WRZ i Przewodniczących PRZ nowej
kadencji. Podkreślił, Ŝe obecne rady kadencji rozpoczęły swoją działalność w okresie
pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. Przewodniczący wyraził równieŜ nadzieję, Ŝe
materiały, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania będą przydatne w pracy rad.
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Wielkopolskiego, który powitał uczestników i wygłosił słowo wstępne, podkreślając sens
merytoryczny i rangę prowadzenia dialogu społecznego na obszarze rynku pracy
w Wielkopolsce. Inicjatywa wspólnego spotkania przyczynia się do realizacji przez władze
publiczne efektywnej polityki rynku pracy w oparciu o współpracę z partnerami społecznymi.
Ponadto Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył akt nominowania nowemu
członkowi WRZ w Poznaniu Marcinowi Jankowskiemu, delegowanemu do prac w Radzie
przez Konfederację Pracodawców Polskich.
Następnie Karol Pufal przedstawił zgromadzonym Przewodniczącym Powiatowych
Rad Zatrudnienia skład osobowy wielkopolskiej WRZ oraz zaprezentował porządek obrad.
Zakres działań Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu i Powiatowych Rad
Zatrudnienia, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004 r. ze zm., został przybliŜony przez Joannę Woźną, radcę prawnego WUP
w Poznaniu. W ramach tego punktu porządku obrad poruszono kwestię piastowania funkcji
przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego powiatowej rady zatrudnienia przez starostę
lub wicestarostę i związanego z tym stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, iŜ
starosta i wicestarosta nie powinien wchodzić w skład PRZ, przez co nie powinien równieŜ
pełnić funkcji jej przewodniczącego. Ponadto problem wskazano w często występującym
braku quorum i związaną z tym potrzebą opracowania narzędzi słuŜących przeciwdziałaniu
niskiej frekwencji w obradach rad zatrudnienia. Przewodniczący niektórych powiatowych rad
zatrudnienia zaprezentowali sposób rozwiązania kwestii obecności na posiedzeniach poprzez
odpowiednie zapisy w regulaminie działania rady mówiące o tym, Ŝe 3-krotna
nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu uprawnia radę lub przewodniczącego do
wystąpienia do starosty z wnioskiem o odwołanie członka.
Barbara Kwapiszewska, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, podkreśliła jak istotną rolę
na lokalnych rynkach pracy stanowią PRZ, które opiniują kryteria wydatkowania i podziału
środków Funduszu Pracy na realizację poszczególnych aktywnych form, a takŜe kontrolują
wydatkowanie tych środków. ZauwaŜyła równieŜ, Ŝe waŜne jest, by PRZ nie tylko
podejmowały uchwały, ale przede wszystkim analizowały bieŜącą sytuację na rynku pracy.
W dalszej kolejności Beata Rutkowska, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy
WUP w Poznaniu, omówiła tendencje zmian w obszarze wielkopolskiego rynku pracy oraz
sytuację absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim.
Poruszona została kwestia przygotowania zawodowego dorosłych. Przed nowelizacją
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotni mogli korzystać
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z przygotowania zawodowego w miejscu pracy i forma ta cieszyła się duŜym powodzeniem.
Zmiana przepisów w znaczący sposób utrudniła realizację tej aktywnej formy.
Przewodniczący Pufal zasugerował, Ŝeby PRZ podjęła odpowiednie stanowisko w tej sprawie
i wysłała je do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do wiadomości WRZ
w Poznaniu. Ponadto zadeklarował, Ŝe takie stanowisko zostanie wprowadzone na obrady
WRZ w Poznaniu.
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wielkopolskim stanowił temat kolejnego punktu porządku obrad, przedstawionego przez
Krzysztofa Urbańskiego, Wicedyrektora ds. Funduszy Unii Europejskiej WUP w Poznaniu.
Przedstawiona problematyka stała się tematem do dyskusji. Uczestnicy podzielili się
opiniami, jakie wynikają z ich bieŜących doświadczeń z prac powiatowych rad zatrudnienia.
W wypowiedziach podkreślano specyfikę lokalnych rynków pracy, powiatowej oświaty oraz
wpływ zmian zachodzących w aspekcie kryzysu ekonomicznego. Pomysł organizacji
wspólnych posiedzeń uznano za godny wykorzystania takŜe w przyszłości.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący WRZ Karol Pufal podziękował
zebranym za przybycie i zakończył posiedzenie.

3

