Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 8/2009
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 18 listopada 2009 r.

W dniu 18 listopada 2009 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu. W posiedzeniu wzięło udział 12 Członków Rady, w zastępstwie
Zbigniewa Stochalskiego, Przewodniczącego Wielkopolskiej Federacji Pracodawców udział
w spotkaniu wziął Andrzej Drygas, Doradca Zarządu WFP. Ponadto w posiedzeniu
uczestniczył Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Barbara
Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Bernadeta Ignasiak, Główny Specjalista
ds. komunikacji medialnej WUP w Poznaniu oraz Kamila Orzechowska, Z-ca Kierownika
Wydziału Obsługi Projektów PO KL WUP w Poznaniu.
Posiedzenie rozpoczął Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał uczestników
oraz przedstawił porządek obrad, przyjęty przez Członków WRZ bez zmian i otworzył
posiedzenie. Przewodniczący przedstawił informację na temat włączenia przedstawicieli
pracodawców i instytucji rynku pracy do Zespołu do spraw Edukacji i Nauki przy Marszałku
Województwa Wielkopolskiego oraz uchwały nr 11/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wojewódzkich kryteriów
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
Członkowie Rady zatwierdzili treść protokołu nr 3/2009 z posiedzenia WRZ
w dniu 12 maja 2009 r. oraz protokołu nr 5/2009 r. z posiedzenia Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu z Powiatowymi Radami Zatrudnienia Wielkopolski w dniu
18 czerwca 2009 r.
W dalszej kolejności Dyrektor WUP w Poznaniu przedstawiła nowe zasady podziału
środków Funduszu Pracy, które oparte są o wytyczne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań w województwie. Uczestnicy zapoznali się z poszczególnymi
kryteriami, które stanowią:
1) liczba bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia zarejestrowanych w PUP,
2) liczba bezrobotnych do 25 roku Ŝycia zarejestrowanych w PUP,
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3) liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zmniejszona o liczbę bezrobotnych
powyŜej 50 roku Ŝycia oraz bezrobotnych do 25 roku Ŝycia,
4) zaangaŜowanie powiatu w realizację projektów w ramach działania 6.1.3 PO KL,
5) stopa bezrobocia w powiecie, wg stanu na dzień 31 października roku
poprzedniego,
6) stosunek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiecie, w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień 31 października roku poprzedniego do liczby
nowo zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiecie.
Następnie prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce
Społecznej PAN, podkreślił rolę programów regionalnych, które wykorzystywałyby narzędzia
aktywne, a nie pasywne.
W dalszej kolejności Przewodniczący Pufal odczytał treść uchwały nr 12/2009 WRZ
w Poznaniu w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych
zadań. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Następnie członkowie Rady zostali zapoznani przez Przewodniczącego z kolejną
uchwałą nr 13/2009 WRZ 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. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Kolejnym punktem spotkania było stanowisko Rady 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.), poddane głosowaniu. Członkowie wobec
postulatów stanowiska byli jednomyślni i zostało ono przyjęte przez 12 członków Rady.
Informacja w zakresie tendencji zmian w długotrwałym bezrobociu Wielkopolski
została przedstawiona w formie prezentacji przez Barbarę Kwapiszewską, Dyrektor WUP
w Poznaniu oraz Beatę Rutkowską, Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP
w Poznaniu. Zreferowano wybrane kategorie bezrobotnych – według stanu z końca września
2006 i 2009 r. Porównano zmiany jakie zaszły wśród całej populacji bezrobotnych
i długotrwale bezrobotnych w latach 2006 – 2009 w tym omówiono strukturę długotrwale
bezrobotnych według wieku i wykształcenia.
Prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
PAN, zaproponował przedstawienie, w ramach posiedzenia WRZ, badania dotyczącego
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mechanizmów długotrwałego bezrobocia przygotowanego przez dr Agnieszkę Ziomek,
adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przemysław Piechocki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni
Socjalnych w Poznaniu, zwrócił uwagę, Ŝe długotrwałe bezrobocie powinno być ujmowane
w szerszym kontekście obejmującym takŜe ekonomię społeczną i jej podmioty. Powiązane
jest to z potrzebą zintegrowanych działań wielu instytucji Ŝycia społecznego.
Kolejny punkt obrad stanowiło omówienie działań skierowanych na powracających
z zagranicy w 2009 r. przez Dyrektor WUP. Wśród najczęstszych powodów powrotów
Polaków z pracy za granicą wymieniono utratę pracy i brak środków do Ŝycia, zdobycie przez
osoby zatrudnione poza granicami wystarczającej kwoty pieniędzy, aby lepiej Ŝyć w kraju.
Stan wdraŜania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Wielkopolsce stanowił kolejny punkt porządku obrad, przedstawiony w formie prezentacji
przez Kamilę Orzechowską, Z-cę Kierownika Wydziału Obsługi Projektów PO KL WUP
w Poznaniu. Uczestników zapoznano z naborami projektów konkursowych i systemowych
oraz projektami systemowymi realizowanymi przez WUP w Poznaniu w latach 2007 – 2009,
ilością złoŜonych wniosków o dofinansowanie, liczbą podpisanych umów/decyzji o
dofinansowanie, wartością podpisanych umów, formą prawną Beneficjentów, którzy
podpisali umowę o dofinansowanie oraz liczbą protestów rozpatrywanych w 2009 r.
Następnie członkowie Rady przeszli do dyskusji, której tematem przewodnim było
kształcenie zawodowe i rola mediów w popularyzacji tematyki gospodarczej.
Andrzej Szymankiewicz, Wiceprzewodniczący WRZ, zrelacjonował posiedzenie
Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 29 października 2009 r.
Na zakończenie Dyrektor WUP poinformowała o nowych zadaniach WUP w
Poznaniu wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego

dla

pracowników

i

przedsiębiorców,

moŜliwości

wykorzystania

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – instrumentu finansowego Unii
Europejskiej, ustanowionego w celu udzielania wsparcia osobom objętym zwolnieniami
wynikającymi z powaŜnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu
spowodowanych globalizacją oraz projektu WUP w Białymstoku „Zielona Linia”,
stanowiącego połączenie portalu internetowego i infolinii dla bezrobotnych i poszukujących
pracy.
W ramach posiedzenia ustalono, Ŝe w grudniu br. odbędzie się spotkanie Prezydium
Rady, gdzie zostaną zatwierdzone tematy obrad na 2010 r., o nadsyłanie propozycji których
zostali poproszeni członkowie WRZ.
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