Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 5/2014
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 25 kwietnia 2014 r.
W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków Rady. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Barbara
Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Pan Michał Stuligrosz i Pani Sylwia Wójcik,
Wicedyrektorzy WUP w Poznaniu. W charakterze zaproszonego gościa w posiedzeniu
uczestniczyli Pan Piotr Zerbe, Wielkopolski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców
Pracy oraz Pani Agnieszka Wolińska, p.o. Rzecznika Prasowego WWK OHP.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRZ w Poznaniu, który
powitał uczestników i przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady, zgodnie zatwierdzony
przez wszystkich obecnych. Jednocześnie jednogłośnie został przyjęty protokół z posiedzenia
WRZ w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2014 r.
W pierwszej kolejności Pani Sylwia Wójcik, Wicedyrektor WUP w Poznaniu,
przedstawiła założenia i cele Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Podkreśliła, że celem głównym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności
i spójności województwa. Program złożony jest z 10 Osi Priorytetowych, zawierających
34 Priorytety Inwestycyjne, stanowiące odpowiedniki działań perspektywy finansowej
2007-2013.

Omówiono

poszczególne

priorytety

z

uwzględnieniem

ich

udziału

w alokacji środków przyznanych przez UE.
Sytuację osób młodych na rynku pracy i przeciwdziałanie ich bezrobociu
w kontekście działań Ochotniczych Hufców Pracy wstępnie omówił Pan Andrzej
Szymankiewicz, członek WRZ w Poznaniu. Poinformował zebranych, że na posiedzeniu
Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 16 października 2013 r., w którym uczestniczył Pan
Marian Najdychor, Komendant Główny OHP, omówiono działalność Ochotniczych Hufców
Pracy. Podkreślił, że OHP są instytucją, która ma charakter opiekuńczo-wychowawczy,
procesem kształcenia i wychowania objęta jest młodzież, która z różnych przyczyn wypadła
z powszechnego systemu edukacji, pochodząca ze środowisk niewydolnych wychowawczo,
rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i biednych. Dla tej grupy OHP, głównie przy
efektywnej współpracy z samorządami lokalnymi i pracodawcami, organizują naukę

w nietypowych dla młodzieży formach szkolnych umożliwiających jednocześnie realizację
przygotowania zawodowego w procesie pracy.
Następnie Pan Piotr Zerbe, Wielkopolski Wojewódzki Komendant Ochotniczych
Hufców Pracy, podkreślił, że OHP to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, która wykonuje działania państwa w zakresie
zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży
w wieku 15-25 lat, zarówno w zakresie kształcenia, jak i wychowania. Omówił również
refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników w 2013 r. i podkreślił, że Wielkopolska
jest liderem w wysokości wydatkowanych środków, jak i w liczbie młodocianych
pracowników w latach 2012-2013. Pan Karol Pufal, Wiceprzewodniczący WRZ w Poznaniu,
postulował o sformułowaniu stanowiska w sprawie wprowadzenia regulacji umożliwiającej
zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobami, które ukończyły
w danym roku gimnazjum i mają ukończony 18 rok życia.
Realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
przez Ochotnicze Hufce Pracy przedstawiła Pani Agnieszka Wolińska, p.o. Rzecznika
Prasowego WWK OHP. Ochotnicze Hufce Pracy wdrażały projekty unijne od początku
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL). Obecnie realizowane są projekty
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w planach są projekty
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Projekty
Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP dotyczą między innymi zadań związanych
z usługami rynku pracy, szkoleniami czy wsparciem psychologicznym.
Założenia

wystąpienia

Konwentu

Starostów

Województwa

Wielkopolskiego

skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac społecznie użytecznych
zostały przyjęte przez członków Rady jednogłośnie. Rada zgodziła się z postulatami
Konwentu, by zmienić sposób liczenia efektywności programów rynku pracy poprzez
nieuwzględnienie prac społecznie użytecznych przy liczeniu efektywności zatrudnieniowej
lub przyjęcie dla tego działania wskaźników korekcyjnych, uwzględniających specyfikę tej
formy aktywizacji.
Członkowie WRZ pozytywnie zaopiniowali 3 uchwały w sprawie utworzenia nowych
kierunków kształcenia w szkołach województwa wielkopolskiego. Wyniki głosowania zostały
zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Wielkopolski rynek pracy w 2013 r. i zaplanowane zadania na 2014 r. przedstawiła
Pani Monika Schneider, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP w Poznaniu, na
podstawie dokumentów dotyczących sytuacji na regionalnym rynku pracy, tj. raportu „Ocena
sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy
w 2013 r.”, Sprawozdania z Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
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Wielkopolskim na 2013 r. oraz Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na rok 2014.
Charakterystykę populacji bezrobotnych nauczycieli w Wielkopolsce przedstawił Pan
Michał Stuligrosz, Wicedyrektor WUP w Poznaniu. Zaznaczył, że trudna sytuacja nauczycieli
jest spowodowana niżem demograficznym, a co za tym idzie likwidacją części placówek
oświatowych, braku ofert pracy przy jednocześnie wysokiej podaży wykwalifikowanej kadry.
W dalszej kolejności Pani Maria Nieznalska-Kaseja, Kierownik Oddziału Ewaluacji
i Monitoringu Wydziału Koordynacji Projektów Własnych PO KL WUP w Poznaniu,
przedstawiła stan realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w Wielkopolsce na dzień 31 marca 2014 r., tj. poziom kontraktacji alokacji
przeznaczonej na realizację Priorytetów VI-IX PO KL oraz wysokość środków wypłaconych
i rozliczonych w regionie.
Po zapoznaniu się z odpowiedzią MPiPS w sprawie stanowiska WRZ w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rozszerzenia zakresu danych statystycznych programu
SYRIUSZ, zapowiedź resortu pracy o skierowaniu wniosku dotyczącego wnoszonych przez
Radę zmian w ww. oprogramowaniu, członkowie Rady przyjęli jednogłośnie.
Na koniec spotkania Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Rady, podziękował
zebranym za udział w posiedzeniu.
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załącznik nr 1 do protokołu WRZ nr 5/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Wyniki glosowania uchwał Wojewódzkiej Rady
na posiedzeniu WRZ w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Lp.
1

1.

2.

3.

Nr
uchwały
2

Uchwała
Nr 23/2014

Uchwała
Nr 24/2014

Uchwała
Nr 25/2014

Zatrudnienia

Nazwa szkoły

w

Poznaniu

Kierunek kształcenia

3

4

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Śremie, ul. Wybickiego 2

sprawie

utworzenia

nowych

kierunków

kształcenia

Wydana opinia

Liczba głosów

5

6

tak

przeciw

wstrzymało
się

pozytywna

14

-

-

blacharz izolacji przemysłowych

pozytywna

14

-

-

ślusarz

pozytywna

14

-

-

technik elektryk

pozytywna

14

-

-

technik administracji

pozytywna

14

-

-

Zespół Szkół w Rokietnicy,
technik organizacji reklamy
ul Szamotulska 24

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Pile, ul. Kilińskiego 16

w

