Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 8/2013
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w dniu 27 listopada 2013 r.
W dniu 27 listopada 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
W posiedzeniu wzięło udział 16 Członków Rady. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Barbara
Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu oraz Pan Michał Stuligrosz, Wicedyrektor WUP
w Poznaniu.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRZ w Poznaniu, który
powitał uczestników i przedstawił porządek obrad, który, po korekcie kolejności punktów,
został przyjęty przez członków Rady. Członkowie Rady zapoznali się również z protokołem
z posiedzenia plenarnego z dnia 25 września 2013 r., przyjmując go bez uwag.
Pierwszym punktem porządku obrad było podsumowanie działalności Naczelnej Rady
Zatrudnienia w 2013 r., przedstawione przez Pana Andrzeja Szymankiewicza, członka WRZ
delegowanego do NRZ. Pan Szymankiewicz zaznaczył, że na ostatnim posiedzeniu NRZ
w tym roku, 12 grudnia 2013 r., będzie omówiony temat dotyczący nowelizacji ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto przekazał, że NRZ na
spotkaniach w 2013 r. dyskutowała między innymi na temat wsparcia sytuacji osób młodych
na rynku pracy i przeciwdziałaniu ich bezrobociu w kontekście działań Ochotniczych Hufców
Pracy, jak i podjęła temat dotyczący aktywności zawodowej osób starszych jako elementu
założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce.
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Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Poznaniu, zapoznała zebranych
z wynikami badania dotyczącego Sytuacji kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec
wyzwań demograficznych do 2030 r. Podstawowym celem badania była ocena sytuacji
społecznej i zawodowej kobiet w województwie wielkopolskim oraz określenie prognoz
dotyczących funkcjonowania kobiet na rynku pracy ujętych w perspektywie dwóch dekad. Na
podstawie badania stwierdzono, że trudna sytuacja kobiet na rynku pracy ma swoje
odzwierciedlenie w opinii samych Wielkopolanek. 45% respondentek przyznało, że odczuwa
bariery związane z funkcjonowaniem na rynku pracy. Pani A. Górna-Kubacka podkreśliła, że

do działań mogących poprawić kondycję kobiet na rynku pracy będzie należało między
innymi promowanie rozwiązań ułatwiających kobietom godzenie życia rodzinnego
i zawodowego, realizacja programów dedykowanych wyłącznie dla kobiet, jak i wsparcie
przedsiębiorczości kobiet.
W nawiązaniu do wyżej omówionej prezentacji Pan Jan Mosiński, Przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, analizując sytuację
w zakresie zatrudnienia kobiet, zaakcentował fakt, iż na ich aktywność zawodową wpływ
mają obowiązki związane z wychowaniem dzieci.
Szczególną uwagę WRZ skupił fakt, że problemy młodych kobiet różnią się od
problemów kobiet w wieku powyżej 45 lat. Dodatkowym aspektem zatrudnienia kobiet jest
korzystanie przez nie ze zwolnień lekarskich. Wystąpiono z postulatem zaproszenia
przedstawiciela środowiska lekarskiego w celu omówienia skali problemu.
Pani Dyrektor WUP w Poznaniu poinformowała, że w związku z przeciwdziałaniem
bierności zawodowej kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, realizowane są,
przez powiatowe urzędy pracy programy, dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.
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w ustawodawstwie, uwzględniające sytuację i potrzeby kobiet, np. zmiany w systemie
ubezpieczeniowym połączone z zatrudnieniem na części etatu.
Następny punkt porządku obrad stanowiła problematyka dotycząca poradnictwa
zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia, którą przedstawiła Pani Elżbieta Soroka,
Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Podkreśliła, że głównym
celem poradnictwa jest wspieranie przeciwdziałania skutkom bezrobocia, zwalczanie
wykluczenia społecznego, jak i poprawa indywidualnych szans na zatrudnienie. Usługi
prowadzone są w ramach konsultacji indywidualnych i spotkań grupowych, dodatkowo przy
wykorzystaniu materiałów informacyjnych. Doradcy zawodowi posługują się w pracy
różnymi metodami diagnostycznymi. Jednym z warunków powodzenia podejmowanych
działań aktywizacyjnych jest pomoc odpowiednio sprofilowana do sytuacji danej osoby czy
konkretnej grupy.
Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Poznaniu, podkreślił rolę zajęć warsztatowych w procesie poszukiwania zatrudnienia. Pani
Joanna Wąsala, Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
stwierdziła, że spotkania indywidualne są efektywniejsze niż spotkania grupowe. Pan Patryk
Trząsalski, członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska,
podkreślił rolę korzystania z usług doradców zawodowych przez pracodawców.
W dalszej kolejności Pani Maria Nieznalska-Kaseja, Kierownik Oddziału Ewaluacji
i Monitoringu Wydziału Koordynacji Projektów Własnych PO KL WUP w Poznaniu,
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przedstawiła stan wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na dzień 30 października 2013 r. Zebrani dowiedzieli się o wysokości środków
zakontraktowanych i wypłaconych w ramach alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 dla
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certyfikowanych przez Komisję Europejską, liczbą osób, które rozpoczęły udział
w projektach, jak i liczbą przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach ww. komponentu.
Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan,
uzyskał informację na temat zasad funkcjonowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój PO WER 2014-2020.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Pana Wojciecha Jankowiaka, o informację na temat konsultacji społecznych Strategii
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Pan Marszałek
przekazał, że ww. Strategia, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z szerokim gronem
partnerów regionalnego rynku pracy, została przyjęta przez Zarząd Województwa, dziękując
jednocześnie Panu prof. Orczykowi za udział w jej przygotowaniu.
Na posiedzeniu zostało jednogłośnie podjęte stanowisko WRZ w Poznaniu w sprawie
rozszerzenia zakresu danych statystycznych programu Syriusz. Członkowie WRZ w Poznaniu
uznali, iż zasadnym jest dokonanie nowelizacji systemu informatycznego SYRIUSZ, która
polegałaby na możliwości rejestracji bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych przez powiatowe urzędy pracy z podziałem na absolwentów szkół
i pracowników młodocianych, którzy dokształcali się w ZSZ, a u pracodawców odbywali
praktyczną naukę zawodu i otrzymali świadectwo pracy. Postanowiono o przekazaniu
stanowiska do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Członkowie WRZ jednogłośnie, pozytywnie przyjęli uchwałę nr 45/2013 w sprawie
utworzenia
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i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, kierunku kształcenia technik
elektroniki i informatyki medycznej. Zastosowano tryb warunkowy tzn. uchwała będzie
wiażąca po uzyskaniu przez tę placówkę oświatową pozytywnej opinii Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu.
Następnie jednogłośnie wybrano Pana Patryka Trząsalskiego na przedstawiciela
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu do Zespołu ds. Opracowania Planu Działań na
Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 r.
Temat nauczycieli i pracowników oświaty zwolnionych ze szkół z terenu
Wielkopolski w 2013 r. przedstawiła Pani Monika Schneider, Kierownik Wydziału Polityki
Rynku Pracy WUP w Poznaniu, streszczając przekazaną, na prośbę WRZ, informację
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wygenerowaną z Systemu Informacji Oświatowej.
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Członkowie Rady dowiedzieli się o liczbie zlikwidowanych etatów nauczycielskich
w bieżącym roku.
Na koniec Pan prof. Orczyk poprosił zebranych o próbę sformułowania tematyki na
posiedzenia WRZ na 2014 r. i podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.
Członkowie Rady zadeklarowali sposób przekazywania materiałów informacyjnych
na posiedzenia plenarne WRZ.
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