Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 3/2010
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 27 kwietnia 2010 r.

W dniu 27 kwietnia 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu. W posiedzeniu wzięło udział 13 Członków Rady, ponadto
w

posiedzeniu

uczestniczył

Wojciech

Jankowiak,

Wicemarszałek

Województwa

Wielkopolskiego, Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Beata Rutkowska,
Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Poznaniu oraz Krzysztof Urbański, Wicedyrektor
ds. Funduszy Unii Europejskiej 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.
Członkowie Rady zatwierdzili treść protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu w dniu 17 lutego 2010 r.
W dalszej kolejności Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu przedstawiła
w formie prezentacji główne wnioski z raportu „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2009 roku”. Jako główny determinant
sytuacji na rynku pracy wskazano osłabienie gospodarcze, które pociągnęło za sobą wzrost
stopy bezrobocia, jednak działania aktywizujące bezrobotnych moŜliwe były dzięki wsparciu
ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego
Funduszu Dostosowania Do Globalizacji. Ponadto, na prośbę Zbigniewa Stochalskiego,
Wiceprezesa Zarządu Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, stan realizacji procedury
aplikacyjnej dotyczącej wniosków o wkład finansowy EFG z województwa wielkopolskiego
został omówiony szczegółowo.
W nawiązaniu do materiału Jan Mosiński, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ
"Solidarność"

Wielkopolska

Południowa,

uzyskał

wyjaśnienia

dotyczące

poziomu

kontraktacji alokacji środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Następnie Beata Rutkowska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Poznaniu,
omówiła w formie prezentacji raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa
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Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Ukazano charakter, zasady tworzenia oraz strukturę
ww. dokumentu sprawozdawczego, który wymaga zatwierdzenia przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego. Wyszczególniono instytucje biorące udział w przygotowaniu Planów
Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego oraz sprawozdań z ich
realizacji w latach 2007-2009, środki wydane łącznie na realizację działań podjętych
w ramach Strategii oraz zrealizowane działania o rezultatach twardych i miękkich. W wyniku
głosowania nad przyjęciem raportu, Rada przyjęła go jednogłośnie.
Jan Mosiński, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska
Południowa, zaproponował, aby w skład Zespołu ds. opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim weszły wojewódzkie organizacje związkowe
oraz organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Pomysł spotkał się z aprobatą Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.
Stan realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
dzień 31 marca 2010 r. zreferował Krzysztof Urbański, Wicedyrektor ds. Funduszy Unii
Europejskiej WUP w Poznaniu. Zaprezentowano nabory projektów konkursowych
i systemowych w latach 2007–2010, liczbę złoŜonych wniosków i podpisanych umów
o dofinansowanie w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL oraz wartość podpisanych
umów o dofinansowanie w odniesieniu do alokacji na lata 2007-2010.
W dalszej kolejności Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, zapoznała
uczestników z kwotami przydzielonymi samorządom powiatowym w oparciu o kryteria
podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie
innych fakultatywnych zadań.
W ramach wolnych głosów podjęto temat przedstawienia członkom WRZ materiału
przygotowanego przez dr Agnieszkę Ziomek, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Uczestnicy posiedzenia wyznaczyli termin prelekcji A. Ziomek między 8 a 11
czerwca 2010 r.
Przewodniczący WRZ Karol Pufal poinformował takŜe, Ŝe istnieje moŜliwość
przeprowadzenia szkolenia dla członków WRZ w Poznaniu. Rada postanowiła, Ŝe
o wszelkich szczegółach dotyczących tematyki, terminu i miejsca szkolenia zdecyduje
Prezydium WRZ.
Na zakończenie uczestnikom wręczono zaproszenia na organizowaną przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego uroczystość z okazji 20-lecia Publicznych SłuŜb Zatrudnienia
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III RP i 90. rocznicy Dekretu o powołaniu Polskich SłuŜb Zatrudnienia, która odbędzie się
w dniu 24 maja 2010 r. o godzinie 11.00 w Hotelu Mercure w Poznaniu.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Karol Pufal podziękował zebranym za
przybycie i zakończył obrady WRZ.
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