Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
kadencji 2009-2013 w dniu 9 marca 2009 r.

W dniu 9 marca 2009 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013. W posiedzeniu wzięło udział 16 Członków
Rady. W obradach uczestniczyli Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Zdzisław Sawala, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz
Barbara Kwapiszewska, Wicedyrektor WUP w Poznaniu.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia otworzył
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który pogratulował
delegatom, w imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyboru
ich na członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przybliŜył zadania Rady jako opiniodawczodoradczego organu marszałka w sferze rynku pracy, przedstawił skład oraz zakres działania
Rady. Następnie wręczył członkom akty nominowania.
W dalszej kolejności Wicemarszałek przedstawił porządek obrad. Poinformował
ponadto o propozycji Jana Mosińskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ
"Solidarność" Wielkopolska Południowa, aby w związku z kryzysem ekonomicznym wnieść
pod obrady punkt dotyczący zwolnień grupowych w Wielkopolsce.
Ryszard Stangreciak z Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych
postulował uruchomić środki finansowe w celu zminimalizowania skali zwolnień oraz
umieścić w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady punktu dotyczącego zwolnień
pracowników z zakładów pracy na terenie województwa wielkopolskiego.
Ostatecznie podjęto decyzję o dodaniu do porządku obrad punktu 14 dotyczącego
zwolnień grupowych w celu przybliŜenia informacji o wielkości zgłoszonych zwolnień
w Wielkopolsce.
Piotr Karol Potempa, Przewodniczący Wielkopolskiego Związku Pracodawców
Prywatnych, wystąpił z wnioskiem formalnym o zamianę punktu 3 obrad (Uchwała
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w sprawie regulaminu Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia) z punktem 2 (Uchwała Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu).

W kwestii treści Regulaminu WRZ w Poznaniu głos zabrał Karol Pufal, Wiceprezes
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, który zaproponował uściślenie treści
Regulaminu o zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rad
zatrudnienia. Szczegółowe propozycje w ww. zakresie zostaną przesłane do WUP
w Poznaniu.
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Zawodowych, wniósł postulat, aby z oczywistych względów merytorycznych nie dyskutować
o treści Regulaminu.
Piotr Karol Potempa, Przewodniczący WZPP, wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie
zmian do Regulaminu w ramach prac Prezydium WRZ. Poddano tę propozycję pod
głosowanie, 14 członków Rady było za, 1 osoba się wstrzymała od głosu.
Następnie poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie regulaminu Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia, która została przyjęta jednogłośnie. Dodatkowo postanowiono
o rozpatrzeniu nowego Regulaminu Rady podczas kolejnego posiedzenia.
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i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
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zaproponował i uzasadnił kandydaturę Karola Pufala na stanowisko Przewodniczącego Rady.
Ryszard Stangreciak wysunął kandydaturę Stefana Langnera, Członka Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ "Solidarność", na Przewodniczącego, który jednak nie wyraził zgody na
kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego, lecz na Wiceprzewodniczącego WRZ.
Następnie Zbigniew Gąsior, Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił
z wnioskiem o zamknięcie listy kandydatów, co przyjęto po jednogłośnym głosowaniu.
Członkowie WRZ w głosowaniu stosunkiem głosów 13 za i 2 wstrzymujące wybrali
na stanowisko Przewodniczącego Karola Pufala.
W wyniku głosowania Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przekazał prowadzenie
obrad Przewodniczącemu Karolowi Pufalowi.
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i Przedsiębiorczości w Kaliszu, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady zaproponował
kandydaturę Andrzeja Szymankiewicza. Postanowiono o zamknięciu listy, na kandydatów
na Wiceprzewodniczącego zgłoszono Stefana Langnera oraz Andrzeja Szymankiewicza.
Na umotywowany wniosek Zbigniewa Gąsiora Przewodniczący, po poddaniu pod głosowanie
zakończone 10 głosami za, 1 przeciw i 4 wstrzymującymi się, zarządził głosowanie tajne.
W głosowaniu tajnym udział wzięło 15 członków Rady, na A. Szymankiewicza oddało głos

8 osób, na S. Langnera 6 osób, jedna osoba oddała głos niewaŜny. W wyniku głosowania
Wiceprzewodniczącym Rady został Andrzej Szymankiewicz.
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i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu zakończyło się
wynikiem jednogłośnym.
Członkowie Rady przeszli do dyskusji nad kolejnym porządkiem punktu obrad
dotyczącym wyboru przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
do Naczelnej Rady Zatrudnienia. Listę kandydatów otworzył Bogdan Glinkowski, który
zaproponował kandydaturę Andrzeja Szymankiewicza do NRZ. Drugim kandydatem został
Ryszard Stangreciak, który został zgłoszony przez Stefana Langnera. Obaj zgłoszeni
kandydaci wyrazili zgodę na delegowanie do prac NRZ. Stosunkiem głosów 8 za, 3 przeciw
i 4 wstrzymujące się, postanowiono o zorganizowaniu głosowania tajnego, które zakończyło
się wynikiem 10 oddanych głosów na kandydaturę A. Szymankiewicza, 3 głosy na
R. Stangreciaka oraz 2 głosy wstrzymujące się. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie
przyjęła uchwałę delegującą Andrzeja Szymankiewicza, Wiceprzewodniczącego WRZ
w Poznaniu, jako przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.
Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Rady. Józef Juszkiewicz ze Związku
Zawodowego Rolnictwa Samoobrona zaproponował, by do składu Prezydium weszli
przedstawiciele organizacji rolniczych. Stefan Langner zwrócił uwagę, Ŝe Prezydium ma
charakter techniczny. Na kandydata do Prezydium Andrzej Szymankiewicz zgłosił
kandydaturę Stefana Langnera, Zbigniew Gąsior zaproponował Macieja Skorlińskiego oraz
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Szymankiewicz zaproponował jako kandydata do Prezydium Piotra Karola Potempę.
Przewodniczący Pufal zaproponował wejście do składu Prezydium Wojciecha Gładysiaka,
Wiceprezesa Fundacji „Bieda”, jako przedstawiciela organizacji pozarządowych. Na wniosek
Z. Gąsiora zamknięto listę kandydatów. 13 głosów było za zamknięciem listy, 2 przeciw.
Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia do Prezydium wybrali Karola Pufala,
Przewodniczącego Rady, Andrzeja Szymankiewicza, Wiceprzewodniczącego Rady, Stefana
Langnera jako przedstawiciela związków zawodowych, Piotra Karola Potempę jako
przedstawiciela organizacji pracodawców, Macieja Skorlińskiego jako przedstawiciela
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Członkowie Rady zatwierdzili sześcioosobowy skład Prezydium w głosowaniu,
13 osób było za, 2 osoby się wstrzymały.

Przewodniczący Karol Pufal podziękował za wybór i zaproponował przejście
do następnego punktu porządku obrad – propozycji tematów posiedzeń Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu w 2009 roku. Członkowie Rady zaaprobowali tematykę posiedzeń.
Kolejne punkty obrad stanowiło pięć uchwał w sprawach dotyczących kierunków
kształcenia i szkolenia zawodowego w województwie.
Jako pierwszą omówiono Uchwałę nr 4/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, kierunku kształcenia technik ochrony
środowiska. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady przyjęli uchwałę stosunkiem
14 głosów za i 2 wstrzymujących.
Drugą była Uchwała nr 5/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej
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Po przedyskutowaniu członkowie Rady przyjęli uchwałę stosunkiem 13 głosów za
i 3 wstrzymujących.
Uchwała nr 6/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Medycznych w Koninie, ul. Przemysłowa 4, kierunku
kształcenia technik farmaceutyczny stanowiła trzecią w kolejności. Po omówieniu członkowie
Rady przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Jako czwartą omówiono Uchwałę nr 7/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Centrum Edukacji
Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6, kierunku kształcenia technik prac biurowych
specjalizacja medyczna. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady przyjęli uchwałę
stosunkiem 15 głosów za i 1 wstrzymującym.
Ostatnią była Uchwała nr 8/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu,
ul. Szamarzewskiego 99, kierunku kształcenia terapeuta zajęciowy. Po dyskusji członkowie
Rady przyjęli uchwałę stosunkiem 15 głosów za i 1 wstrzymującym.
Kolejnym punktem obrad była informacja, przekazana przez Zdzisława Sawalę,
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, dotycząca Uchwały Nr 2229/2009
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie podziału
środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Następnie Barbara Kwapiszewska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, przedstawiła „Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok”. Wyjaśniła zasadny tworzenia dokumentu,
podstawę prawną przygotowanego materiału oraz przedstawiła skład zespołu, który pracował
nad przygotowaniem Sprawozdania obrazującego działania, jakie podjęto na wielkopolskim
rynku pracy w ubiegłym roku. Członkowie Rady przyjęli dokument bez uwag.
Dodatkowym punktem obrad była informacja przekazana przez Dyrektora WUP
w Poznaniu dotycząca zwolnień grupowych w Wielkopolsce. Dyrektor poinformował
o zgłoszeniach zwolnień grupowych pracowników, ponadto omówił wsparcie świadczone
przez WUP w Poznaniu dla osób objętych zwolnieniami grupowymi. Jan Mosiński, z którego
inicjatywy rozszerzono porządek obrad o ten punkt, uzupełnił materiał o informację,
Ŝe Region NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa prowadzi własny monitoring
zwolnień grupowych oraz współpracuje w tym zakresie z partnerami społecznymi. Ponadto
zaznaczył, iŜ na problem zwolnień z zakładów pracy naleŜy patrzeć z szerokiej perspektywy
regionalnej. Piotr Karol Potempa w aspekcie kryzysu ekonomicznego zaakcentował potrzebę
wsparcia pracodawców w celu utrzymania miejsc pracy.
Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja z wolnymi głosami, w ramach której
Ryszard Stangreciak wystąpił z postulatem zorganizowania wspólnego posiedzenia
wielkopolskiej WRZ z radami z innych województw i pozyskania informacji z zakresu rynku
pracy z innych, dodatkowych źródeł. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił,
Ŝe wymiana doświadczeń i informacji z innymi radami to inicjatywa samych
zainteresowanych rad zatrudnienia, natomiast kompleksowa polityka rozwoju gospodarczego
Wielkopolski naleŜy do zadań odpowiednich departamentów i jednostek Samorządu
Województwa.
Przemysław Piechocki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni
Socjalnych w Poznaniu, wystąpił z zapytaniem o formalny tryb wniesienia propozycji
tematów pod obrady WRZ.
Bogdan Glinkowski zapytał o opracowywany na poziomie rządowym projekt ustawy
o pomocy dla bezrobotnych w spłacie kredytów hipotecznych ze środków Funduszu Pracy.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Karol Pufal podziękował zebranym
za przybycie i zakończył inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu nowej kadencji.

