Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 2/2014
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 31 stycznia 2014 r.

W dniu 31 stycznia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
W posiedzeniu wzięło udział 15 Członków Rady. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu oraz Pan Michał Stuligrosz
Wicedyrektor WUP w Poznaniu. W charakterze zaproszonego gościa w posiedzeniu
uczestniczyła Pani Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu
Państwowej Inspekcji Pracy.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRZ w Poznaniu, który
powitał uczestników i przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady.
Jednogłośnie został przyjęty protokół z posiedzenia WRZ w Poznaniu z dnia
27 listopada 2013 r.
W pierwszej kolejności Pani Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy,
szczegółowo omówiła informację o działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu za 2013 r. Poinformowano o wyegzekwowanych
wynagrodzeniach, kontrolach skargowych, sprawach związanych z ustaleniem stosunku
pracy, podejmowanych działaniach profilaktycznych, statystykach wypadków przy pracy oraz
roli Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym
Inspektorze Pracy w Poznaniu i założeniach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń
Zawodowych 2013-2020. Członkowie Rady postanowili o kontynuacji ww. problematyki na
posiedzeniu plenarnym w III kwartale 2014 r.
Zagadnienia związane z kontrolą działalności agencji zatrudnienia na terenie
Województwa Wielkopolskiego oraz współpracy w tym obszarze z Państwową Inspekcją
Pracy przedstawił Pan Amadeusz Konieczny, Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP
w Poznaniu. Omówiono podstawy prawne, zakres kontroli prowadzonych przez WUP
w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz najczęstsze problemy wynikające
ze strony podmiotów prowadzących agencje.
Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, przedstawiła informację
dotyczącą założeń i etapów opracowywania regionalnego dokumentu planistycznego Plan

Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim, który przygotowywany jest
rokrocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie Krajowego Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia. Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2014 rok obejmuje trzy priorytety, tj. wzrost zatrudnienia i mobilności
mieszkańców, inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne oraz integrację społeczną
i walkę z ubóstwem. Wynikają one z zapisów Strategii Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2014-2020, która została przyjęta przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego w dniu 25 listopada 2013 r. Ponadto przybliżono aspekt organizacyjny
tworzenia tego dokumentu przez wielkopolskich partnerów rynku pracy.
W dalszej części posiedzenia Pan Krzysztof Biały, Zastępca Kierownika Wydziału
Obsługi Projektów PO KL WUP w Poznaniu, zaprezentował zagadnienia związane
z oczekiwaną przez służby zatrudnienia zmianą w zakresie umożliwienia finansowania
personelu w ramach projektów zastrzeżonych do realizacji przez powiatowe urzędy pracy
w przyszłym okresie programowania. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, obowiązujące do końca 2013 r., określały, iż minister pracy i polityki społecznej
przekazywał samorządom powiatowym środki Funduszu Pracy w wysokości 7% kwoty
środków FP ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot
przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy.
Wobec powyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało
kontynuację wsparcia finansowego z FP wynagrodzeń pracowników PUP, jednak ma być ono
ściśle powiązane z efektywnością podejmowanych działań i wyników osiąganych przez
powiatowy urząd pracy na lokalnym rynku pracy.
Z uwagi na planowaną nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia w kwestii
rozgraniczenia na obligatoryjne 5% i fakultatywne 2% kwoty środków (limitu) Funduszu
Pracy przekazywanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzeń pracowników PUP, w ramach dokonywanych zmian przedmiotowego
dokumentu, członkowie Rady postulowali rozważyć kwestię możliwości finansowania
w ramach projektu systemowego, kosztów personelu projektu w wysokości 2% środków
przyznawanych na jego realizację w ramach kwoty będącej w dyspozycji samorządu
województwa stanowiącej kwotę dofinansowania projektu. Postanowiono wypracować
stanowisko WRZ w tej kwestii.
Członkowie WRZ pozytywnie zaopiniowali i jednogłośnie przyjęli 9 uchwał
w sprawie opinii dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach
Województwa Wielkopolskiego. Wyniki głosowania zostały zawarte w załączniku nr 1 do
niniejszego protokołu.
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Wyniki badania przeprowadzonego przez Wielkopolski Związek Pracodawców
Lewiatan Tendencje i kierunki zmian na rynku kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Ocena z uwzględnieniem czynników demograficznych i koniunkturalnych przedstawił
Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Badanie
wykazało, że stałą potrzebą jest dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, wyrażanie
opinii przez rady zatrudnienia w odniesieniu do wniosków szkół niepublicznych oraz
w odniesieniu do odebrania kształcenia w zawodach dla szkół kształcących osoby, których
wykształcenie nie odpowiada zapotrzebowaniu pracodawców.
Informację dotyczącą wydatkowania środków Funduszu Pracy na aktywizację
bezrobotnych w 2013 r. przedstawiła Pani Monika Schneider, Kierownik Wydziału Polityki
Rynku Pracy WUP w Poznaniu. Zebrani zapoznali się z wysokością środków FP
przeznaczonych na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez samorządy
powiatowe Wielkopolski. Ponadto w 2013 r. powiatowe urzędy pracy Wielkopolski aktywnie
aplikowały o dodatkowe wsparcie finansowe z rezerwy Funduszu Pracy na realizację
programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
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 grudnia 2013 r., tj. poziom kontraktacji alokacji
przeznaczonej na realizację Priorytetów VI-IX PO KL oraz wysokość środków wypłaconych
i rozliczonych w regionie.
Ponadto członkowie zostali poinformowani o sprawozdaniu z prac WRZ w 2013 r.,
które zostało przekazane Naczelnej Radzie Zatrudnienia.
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 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
Wyniki glosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia na posiedzeniu WRZ
w dniu 31 stycznia 2014 r.
Lp.
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Nr
uchwały
2

Uchwała
Nr 1/2014

Uchwała
Nr 2/2014

3.

Uchwała
Nr 3/2014

4.

Uchwała
Nr 4/2014

5.

Uchwała
Nr 5/2014

Nazwa szkoły

Kierunek kształcenia
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Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1w Krotoszynie
Szkoła Policealna Nr 1
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1w Krotoszynie Szkoła
Policealna dla Dorosłych Nr 2
Zespół Szkół Rolniczych
i Technicznych
w Powodowie
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi
Zespół Szkół
Zawodowych Nr 2
we Wrześni
Zespół Szkół
Budowlano-Energetycznych
w Ostrowie Wlkp.
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Wydana opinia

Liczba głosów

5

6

tak

przeciw

wstrzymało
się

technik usług kosmetycznych

pozytywna

15

-

-

technik usług kosmetycznych

pozytywna

15

-

-

technik architektury krajobrazu

pozytywna

15

-

-

technik rachunkowości

pozytywna

15

-

-

technik spedytor

pozytywna

15

-

-

technik turystyki wiejskiej

pozytywna

15

-

-

technik usług fryzjerskich

pozytywna
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3

3

technik logistyk

pozytywna

15

-

-

technik gazownictwa

pozytywna

15

-

-
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6.

Uchwała
Nr 6/2014

7.

Uchwała
Nr 7/2014

8.

Uchwała
Nr 8/2014

9.

Uchwała
Nr 9/2014

Zespół Szkół
Transportowo-Elektrycznych
w Ostrowie Wlkp.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu
Zespół Szkół Zawodowych
w Kaliszu

Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Strzałkowie

mechanik monter maszyn i urządzeń

pozytywna

15

-

-

elektromechanik

pozytywna

15

-

-

tapicer

pozytywna

15

-

-

stolarz

pozytywna

15

-

-

pozytywna

15

-

-

operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych

pozytywna

15

-

-

mechanik-monter maszyn i urządzeń

pozytywna

15

-

-

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

pozytywna

15

-

-

monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych

pozytywna

15

-

-

dekarz

pozytywna

15

-

-

blacharz

pozytywna

15

-

-

cieśla

pozytywna

15

-

-

betoniarz-zbrojarz

pozytywna

15

-

-

kamieniarz

pozytywna

15

-

-

murarz-tynkarz

pozytywna

15

-

-

monter konstrukcji budowlanych

pozytywna

15

-

-

sprzedawca

pozytywna

15

-

-

technik technologii odzieży
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