Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 6/2013
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w dniu 25 września 2013 r.

W dniu 25 września 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
W posiedzeniu wzięło udział 16 Członków Rady. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu oraz Wicedyrektorzy WUP
w Poznaniu Pan Michał Stuligrosz i Pani Sylwia Wójcik. W charakterze zaproszonego gościa
uczestniczyła Pani Krystyna Brych-Rajman, Dyrektor Wydziału Organizacji Szkół
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zastępstwie Pani
Elżbiety Walkowiak, Wielkopolskiej Kurator Oświaty.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRZ w Poznaniu, który
powitał uczestników i przedstawił porządek obrad posiedzenia plenarnego.
Pierwszy punkt porządku obrad stanowił raport Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik 2011/2012 na rynku pracy, do którego uwagi zgłosił
Pan Karol Pufal, Wiceprzewodniczący WRZ w Poznaniu, które dotyczyły kształcenia
zawodowego w kontekście kwestii podjęć pracy przez młodocianych uczniów oraz osób
kończących ZSZ wchodzących na rynek pracy.
W dalszej kolejności Pani Anna Górna-Kubacka, Kierownik Wydziału Wielkopolskie
Obserwatorium Rynku Pracy, zapoznała zebranych z założeniami Strategii Zatrudnienia dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Przygotowana przez WUP w Poznaniu
Strategia jest dokumentem strategiczno - planistycznym, wyznaczającym kierunki działania
na rzecz wielkopolskiego rynku pracy w najbliższych latach. Celem Strategii jest zwiększenie
aktywności zawodowej mieszkańców, będącej warunkiem wzrostu konkurencyjności
i poprawy życia w Wielkopolsce. Priorytetami ww. Strategii jest wzrost zatrudnienia
i mobilności mieszkańców, inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne oraz działania
w ramach integracji społecznej i walka z ubóstwem. Strategia powstała w oparciu
o konsultację naukową prof. dr hab. Józefa Orczyka. Podkreślono, iż dokument ma pomóc
w nowym okresie programowania 2014-2020 w regionie.
Dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym z partnerami wielkopolskiego
rynku pracy. Umieszczony zostanie na stronie internetowej WUP w Poznaniu w celu

zapoznania się i odniesienia przez wszystkich zainteresowanych (do 31 października 2013 r.).
Następnie zostanie przekazany pod obrady władz samorządu województwa.
Podsumowanie realizacji projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku
Pracy w latach 2010-2013 oraz plany w zakresie badań w ramach kontynuacji działalności
WORP

II omówiła

Pani

Anna Górna-Kubacka,

Kierownik

WORP.

Działalność

Obserwatorium, stanowiącego projekt systemowy WUP, realizowana była w ramach
Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Poznaniu, w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 maja 2013 r. WORP
skoncentrował jednolity system analizy zmian zachodzących na rynku pracy oraz
przewidywania zmian gospodarczych. Działania WORP polegały na monitorowaniu zmian
społeczno-gospodarczych, zachodzących na wielkopolskim rynku pracy oraz dostarczaniu
zdobytych informacji instytucjom zajmującym się kreowaniem polityki zatrudnienia
i edukacji. Efekty realizowanych badań i analiz były rozpowszechnione poprzez publikacje
raportów z badań i analiz, konferencje i seminaria, artykuły prasowe i audycje telewizyjne.
Kontynuacją działań i praktyk na rzecz monitorowania sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy jest projekt Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II, realizowany od
czerwca 2013 r., który ma na celu poprawę jakości systemu analiz i monitoringu potrzeb
rynku pracy oraz upowszechnienie dobrych praktyk w Wielkopolsce. W projekcie WORP II
zaplanowane są 3 badania społeczne, obejmujące problematykę zapotrzebowania na zawody
i kwalifikacje na regionalnym rynku pracy, możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich
oraz sytuacji osób młodych na rynku pracy. Jednocześnie przekazano, iż możliwe jest
zgłaszanie przez członków Rady propozycji tematyki badań WORP.
Następny punkt porządku obrad stanowiła problematyka związana ze zwolnieniami
nauczycieli i pracowników oświaty, zatrudnionych w szkołach z terenu Wielkopolski
w 2013 r. Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor WUP, poinformował, że zgodnie z decyzją
Prezydium WRZ z 2 września br., WUP w Poznaniu pozyskał z powiatowych urzędów pracy
Wielkopolski dane statystyczne na temat ww. zwolnień w 2013 r. w szkołach na terenie
województwa wielkopolskiego. Zestawienie tych danych stanowiło podstawę merytoryczną
dyskusji w tym zakresie. Zebrani zwrócili uwagę na fakt, iż nauczyciele pracujący na
podstawie umowy zawartej na czas określony, w przypadku wygaśnięcia ich stosunku pracy
wraz z upływem terminu, na który umowa została zawarta, nie są osobami zwolnionymi, choć
są pozbawieni zatrudnienia. Szczegółowych informacji na ten temat udzieliła Pani Krystyna
Brych-Rajman, Dyrektor Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
KO w Poznaniu. Dane statystyczne na temat skali zwolnień tej grupy zawodowej, obejmujące
liczbę

nauczycieli

w

osobach

i

etatach,

możliwe

będą

do

wygenerowania

w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w połowie października 2013 r. i pozyskania przez
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WUP. Zaakcentowano, iż kuratoria oświaty posiadają narzędzia prawne umożliwiające
zatrudnianie

nauczycieli

bez

kwalifikacji

oraz

podkreślono

istotna

rolę

ich

przekwalifikowania, zarówno profilu nauczania, jak i zmianę kwalifikacji. Pani Joanna
Wąsala, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
w Poznaniu, podkreśliła potrzebę przywrócenia na rynek pracy zwolnionych nauczycieli
poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi, np. w ramach opieki nad dziećmi, osobami
starszymi czy pracy w świetlicy szkolnej. Pani Sylwia Wójcik, Wicedyrektor WUP,
przekazała informację, że planowana jest pomoc finansowa ze środków EFS dedykowana
zwalnianym pracownikom oświaty.
W dalszej kolejności Pani Maria Nieznalska-Kaseja, Kierownik Oddziału Ewaluacji
i Monitoringu Wydziału Koordynacji Projektów Własnych PO KL WUP w Poznaniu
przedstawiła wyniki i rekomendacje z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie
WUP w Poznaniu w 2012 r. pt. Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych
w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy. Omówiono wyniki badania,
tj. ocenę skuteczności i efektywności projektów szkoleniowych skierowanych do
przedsiębiorstw,

realizowanych

w

ramach

Poddziałań

8.1.1

i

8.1.2

PO KL,

outplacementowych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL oraz szkoleniowo-stażowych
w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL.
Następnie Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku
Pracodawców, przybliżył analizę porównawczą aktualnej sytuacji szkolnictwa zawodowego
z wynikami badań oraz rekomendacji przeprowadzonych w 2011 r. w ramach projektu
Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce
w

kontekście

zapotrzebowania

regionalnego

rynku

pracy,

zrealizowanego

przez

Wielkopolską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Wielkopolskim
Związkiem Pracodawców. Członkowie Rady zapoznali się z celami projektu, które
obejmowały dostarczenie najnowszych danych o zapotrzebowaniu rynku pracy na
umiejętności absolwentów szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce, wsparcie dopasowania
oferty szkół zawodowych do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wskazanie trendów rozwoju
nowoczesnego rynku pracy województwa wielkopolskiego oraz integrację sektora edukacji
zawodowej oraz przedsiębiorców regionu.
Bieżący stan realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki stanowił materiał informacyjny przekazany członkom Rady, do którego nie wniesiono
uwag.
Kierunki zmian Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie
finansowej na lata 2014 - 2020 zaprezentowała Pani Sylwia Wójcik, Wicedyrektor WUP
w Poznaniu. Przedstawiła cele tematyczne wdrażane w ramach programu krajowego POWER
i regionalnego programu operacyjnego oraz podała kwotę 637,9 mln €, która przypadnie dla
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województwa wielkopolskiego na realizację zadań. Pani Sylwia Wójcik poinformowała także
o rozpoczęciu negocjacji Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych z Komisją
Europejską w I/II kwartale 2014 r.
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi, ustalono, iż założenia projektu
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy omówi Pan Karol
Pufal, Wiceprzewodniczący WRZ w Poznaniu, na kolejnym posiedzeniu plenarnym.
Jednocześnie Pan Andrzej Szymankiewicz, przedstawiciel WRZ w Poznaniu w Naczelnej
Radzie Zatrudnienia, streścił najistotniejsze zmiany ww. projektu, którego przedyskutowaniu
poświęcone było posiedzenie NRZ w dniu 26 sierpnia 2013 r. Pan Patryk Trząsalski, Członek
Prezydium Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska, złożył pisemne uwagi do
projektu ustawy, sformułowane przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Informacja na temat naboru wniosków o przyznanie dodatkowych środków Funduszu
Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie innych fakultatywnych
zadań, przeznaczonych na stworzenie platformy komunikacyjnej między powiatowymi
urzędami pracy a jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej stanowiła materiał
informacyjny, który zaakceptowano bez uwag.
Członkowie WRZ pozytywnie zaopiniowali i jednogłośnie przyjęli uchwałę
nr 44/2013 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół PrzyrodniczoBiznesowych w Tarcach 19, 63-200 Jarocin, kierunków kształcenia opiekunka dziecięca oraz
opiekun osoby starszej.
W ramach dyskusji Przewodniczący Rady poinformował uczestników o interpretacji
Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w zakresie zastosowania zwolnienia
podatkowego, określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
w odniesieniu do szkoleń pracowników urzędów pracy oraz członków rad zatrudnienia.
Z opinii Ministra Finansów wynika, że koszty szkoleń członków rad zatrudnienia podlegają
zwolnieniu od podatku dochodowego. W związku z powyższym, wystosowano prośbę do
zebranych o zgłaszanie propozycji tematyki ewentualnych szkoleń WRZ.
Ponadto, zgodnie z decyzją Prezydium WRZ z 2 września br., zebrano zestawienie
adresów e-mail członków Rady w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej.
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