Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 7/2015
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 1 grudnia 2015 r.
W dniu 1 grudnia 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady
Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019.
W posiedzeniu wzięli udział Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Pan Michał
Stuligrosz i Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektorzy WUP w Poznaniu, 13 członków Rady,
w zastępstwie Pana Karola Potempy, członka Rady, uczestniczył Pan Piotr Paisert, członek
zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Pan Roman Łukawski,
reprezentujący Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu,
który powitał uczestników, stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad, który przyjęto
bez uwag.
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia WRRP w Poznaniu z dnia
15 września 2015 r.
Na wstępie Przewodniczący WRRP w Poznaniu, Pan prof. Józef Orczyk, poprosił
Panią Barbarę Kwapiszewską, Dyrektor WUP w Poznaniu, o przekazanie informacji na temat
konferencji pn. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dobre praktyki w kształceniu ustawicznym
pracowników wielkopolskich firm, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu w dniu 18 listopada 2015 r. Wydarzenie skupiło przedstawicieli środowiska
akademickiego, samorządowego i biznesowego, wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele firm z regionu oraz pracownicy powiatowych urzędów pracy województwa
wielkopolskiego. Celem konferencji była wymiana wiedzy na temat kształcenia ustawicznego
w Polsce i krajach europejskich oraz doświadczeń związanych z wykorzystaniem KFS
w Wielkopolsce.
Kolejnym punktem spotkania był temat wiodący posiedzenia, stan wdrażania
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014+ w zakresie powierzonym do realizacji WUP w Poznaniu,
który przedstawiła Pani Justyna Pyzdrowska, Kierownik Wydziału Ewaluacji Monitoringu
EFS w WUP w Poznaniu. Zapoznała ona zebranych z założeniami ww. programów nowej

perspektywy finansowej, wysokością środków finansowych w ich ramach oraz grupami
kierowanego wsparcia.
W nawiązaniu do przedstawionej prezentacji Pan Józef Juszkiewicz, Przewodniczący
Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, zwrócił się z pytaniem o liczbę projektów
nowej perspektywy skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Wicedyrektor WUP
w Poznaniu, Sławomir Wąsiewski, wskazał, że wsparcie celowe rozwoju terenów wiejskich
możliwe jest dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020), którego celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Rady, zwrócił uwagę na potrzebę
dostosowania wskaźników efektywności projektów pozakonkursowych do specyfiki
poszczególnych regionów i wnioskował o wypracowanie w skali województwa algorytmu
podziału środków EFS. Dyrektor Wąsiewski sprostował, że środki finansowe Funduszu Pracy
dzielone są zgodnie z algorytmem na projekty pozakonkursowe PUP, natomiast wskaźniki są
określone przez Instytucję Zarządzającą.
Pan dr Cezary Mazurek, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, zwrócił uwagę na
różne formy zatrudnienia, w tym świadczenie pracy w formie telepracy, i ich uwzględnienie
w formach dofinansowania ze środków publicznych.
Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
podkreślił znaczenie podnoszenia kwalifikacji jako istotnego czynnika mającego wpływ na
utrzymanie zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy. Wskazał również na niskie
bezrobocie i wysoką w skali kraju efektywność zatrudnieniową osiągniętą przez powiatowe
urzędy pracy Wielkopolski.
Pan Jacek Janicki, Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej, zwrócił uwagę na
fakt, że część samorządów lokalnych nie wnioskuje o środki EFS w ramach projektów
z zakresu pomocy społecznej.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwał dotyczących nowych kierunków
kształcenia w szkołach województwa wielkopolskiego: uchwały nr 43/2015 w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Technikum w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie
Wielkopolskim kierunku kształcenia technik przemysłu mody, uchwały nr 44/2015 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Wągrowcu kierunków kształcenia technik organizacji reklamy i technik obsługi
turystycznej oraz uchwały nr 45/2015 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Technikum
w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp. kierunku kształcenia technik cyfrowych
procesów graficznych. Szczegółowe informacje dotyczące wyników ww. głosowania stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
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Utworzenie nowego kierunku kształcenia technik obsługi turystycznej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu wywołało szeroką dyskusję. Zwrócono uwagę
na zasadność wprowadzenia tego kierunku na terenie powiatu wągrowieckiego. Pan Patryk
Trząsalski, przedstawiciel wielkopolskiej "Solidarności", przedstawił przebieg dyskusji
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wągrowcu, która opiniowała ten kierunek. Odmienność
zdań członków WRRP dotyczyła wysokiej stopy bezrobocia w powiecie i związanego z nią
braku miejsc pracy dla absolwentów tego kierunku. Przeciwnicy tej tezy podnieśli walory
turystyczne powiatu i możliwości ich wykorzystania do podejmowania działalności
w zakresie agroturystyki, co może przyczynić się do zwiększenia miejsc pracy. Ostatecznie
argument ten wpłynął na pozytywną decyzję Rady.
Kolejnym punktem spotkania były Europejskie Dni Pracy 2015 realizowane on-line
jako nowoczesna forma kontaktu pracodawców z poszukującymi pracy, będąca wspólną
inicjatywą WUP w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Opolu i Krakowie, który przedstawił
Kierownik Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy, Pan Amadeusz Konieczny. Inicjatywa Dni
Pracy, przeprowadzanych drogą elektroniczną, z możliwością bezpośredniego kontaktu
pracodawców i pracowników w różnych częściach województwa, kraju lub Europy, spotkała
się

z

bardzo

pozytywnym

odbiorem.

Jednocześnie

rekomendowano

kontynuację

przedsięwzięcia, z możliwością zwiększenia jego częstotliwości. Jednak ze względu na
europejski charakter tej inicjatywy, Pan Amadeusz Konieczny wyjaśnił, iż ich formuła jest
ustalona odgórnie jako jednoroczna. Poproszono, aby przyszłoroczne akcja informacyjna tej
imprezy dotarła do jak największej liczby lokalnych pracodawców.
Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy, Pani Jolanta Babiarczuk, zapoznała
uczestników ze wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej i kosztowej osiągniętymi przez
powiatowe urzędy pracy w Wielkopolsce w 2014 r. Zebrani pozytywnie odnieśli się do
uzyskanego przez województwo wielkopolskie 3. miejsca w kraju, podkreślając przy tym
zaangażowanie powiatowych urzędów pracy.
Członkowie WRRP zapoznali się również z podsumowaniem działalności WRRP
w Poznaniu w 2015 r., w ramach której m.in. przyjęto 45 uchwał wprowadzających nowe
kierunki kształcenia w wielkopolskich szkołach zawodowych.
W ramach dyskusji Pan Piotr Paisert, członek zarządu WZPP, postulował
wprowadzenie w szkołach zawodowych tygodniowego systemu nauki na przemian
z tygodniowym wymiarem czasu praktyk.
W ramach końcowej dyskusji Pan Patryk Trząsalski z wielkopolskiej "Solidarności"
oraz Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan,
poruszyli kwestię zatrudniania Ukraińców w Polsce, podkreślając, że istotnym powodem ich
zatrudnienia są niższe koszty wynagrodzenia niż w przypadku obywateli polskich.
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Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział w kolejnym posiedzeniu Rady. Ze względu na ostatnie posiedzenie
WRRP w Poznaniu w 2015 r. oraz z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak i Przewodniczący Rady prof. Józef
Orczyk złożyli uczestnikom spotkania życzenia świąteczne.

Załącznik:
Wyniki głosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie utworzenia
nowych kierunków kształcenia w dniu 1 grudnia 2015 r.
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załącznik nr 1 do protokołu WRRP nr 7/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

Wyniki głosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w dniu 1 grudnia 2015 r.
Lp.

Nr
uchwały

Nazwa szkoły

Kierunek
kształcenia

Wydana
opinia

Liczba głosów

1

2

3

4

5

6

tak

1.

2.

3.

Uchwała
Nr
43/2015

Uchwała
Nr
44/2015

Uchwała
Nr
45/2015

Zespół Szkół
Usługowych
w Ostrowie Wlkp.,
ul. Wolności 12

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 49

Zespół Szkół
Technicznych
w Ostrowie Wlkp.,
ul. Poznańska 43

przeciw

wstrzy
mało
się

technik
przemysłu mody

pozytywna

13

-

-

technik
organizacji
reklamy

pozytywna

7

2

4

technik
obsługi
turystycznej

pozytywna

7

2

4

technik
cyfrowych
procesów
graficznych

pozytywna

13

-

-
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