Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 5/2016
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 7 czerwca 2016 r.

W dniu 7 czerwca 2016 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, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, 16 członków Rady oraz Pani Aneta Budnik,
reprezentująca Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Na spotkanie została zaproszona Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Poseł do
Parlamentu Europejskiego, która nie mogła wziąć udziału w spotkaniu, w jej zastępstwie
w posiedzeniu uczestniczył Pan Zbigniew Mamys, Dyrektor Biura Poselskiego. Ponadto
zaproszono Panią Annę Skupień, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON, która
z przyczyn organizacyjnych, nie uczestniczyła w posiedzeniu.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu,
który powitał uczestników, stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad, który przyjęto
bez uwag.
Członkowie przyjęli również, z dwoma głosami wstrzymującymi się, protokół
z posiedzenia WRRP w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 r.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały nr 45/2016, dotyczącej utworzenia
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wilczynie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie kierunku kształcenia krawiec, którą przyjęto jednogłośnie. Informacje dotyczące
wyniku ww. głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności Pani Jolanta Babiarczuk, Kierownik Wydziału Polityki Rynku
Pracy WUP w Poznaniu, przedstawiła prezentację na temat wiodący, tj. niepełnosprawnych
bezrobotnych w Wielkopolsce w latach 2013-2015. Zwrócono uwagę na fakt, iż osoby
niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy. Bariery wynikające z ograniczonej sprawności uniemożliwiają wykonywanie
pracy zgodnej z kwalifikacjami, posiadanym doświadczeniem lub preferencjami. Realizacja
przez powiatowe urzędy pracy programów na rzecz aktywizacji zawodowej pozwala osobom
niepełnosprawnym zdobycie zatrudnienia, doświadczenia lub nowych umiejętności

adekwatnych do wymogów rynku pracy. Zauważalna jest tendencja spadkowa rejestracji
niepełnosprawnych bezrobotnych, niepokojący jest jednak fakt ubiegłorocznego wzrostu
zwolnień ww. grupy.
Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy omówiła również ocenę sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2015 roku.
Podkreśliła, że rok 2015 był okresem zmian na wielkopolskim rynku pracy, wprowadzonych
znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe rozwiązania
na rzecz regionalnej polityki zatrudnienia przyczyniły się do dalszej poprawy sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy, o czym świadczy stopa bezrobocia w regionie, która na koniec
2015 roku osiągnęła poziom 6,2%. Ponadto przez cały 2015 rok Wielkopolska pozostawała
na pierwszym miejscu pod względem najniższej stopy bezrobocia w kraju.
W nawiązaniu do przekazanych informacji, Pan Jacek Janicki, Prezes Zarządu
Fundacji Aktywności Lokalnej, poprosił o zwrócenie uwagi na wysoki, prawie 60% udział
kobiet w strukturze bezrobotnych. Podkreślił potrzebę wsparcia kobiet wychowujących
dzieci. W odpowiedzi Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo
Handlowej zauważył, że sytuacja kobiet na rynku pracy, może tak się przedstawiać ze
względu na rządowy program 500+, dla którego kobiety rezygnują z podjęcia zatrudnienia.
Pan Zbigniew Mamys, Dyrektor Biura Poselskiego Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz,
zwrócił uwagę na stały wzrost środków krajów członkowskich UE i środków budżetowych
rządu RP skierowany na aktywizacje bezrobotnych kobiet oraz na istotny aspekt społecznej
roli kobiet. Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, zaznaczyła korelację
między rządowym programem 500+ a zjawiskiem bezrobocia wśród kobiet, jednocześnie
sygnalizując prace analityczne w zakresie bezrobocia i pomocy społecznej w kontekście
wpływu tego programu na aktywność zawodową kobiet. Pan Jarosław Wilner,
Przewodniczący ZR NSZZ Solidarność Wielkopolska Południowa, zwrócił uwagę na pracę
jako czynnik, który integruje społecznie.
Pan Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu, zwrócił uwagę na zmiany
w geografii bezrobotnych w powiatach oraz rolę komunikacji publicznej, w związku
z przemieszczaniem się pracowników do miejsc pracy. Zaznaczył, że wschód naszego regionu
aktualnie wymaga szczególnej uwagi władz lokalnych i regionalnych oraz zastosowania
polityki regionalnej. Omówił również problem zbyt niskiego bezrobocia, który poniżej
pewnego poziomu staje się ekonomicznie nieopłacalny i nieskuteczny w przypadku działań
aktywizacyjnych. Aktualnie stopa bezrobocia zbliża się do granicy, gdy zbyt kosztowne staje
się zwalczanie bezrobocia. Zwrócił uwagę, że wskaźnik zatrudnienia jest nadal zbyt niski.
Powinniśmy dążyć do osiągnięcia min 60%.
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Pani Joanna Wąsala, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Okręgu
Wielkopolskiego w Poznaniu, jak i Pan Józef Juszkiewicz, Przewodniczący Regionu Związku
Zawodowego

Rolnictwa

Samoobrona,

zaproponowali

przygotowanie

na

kolejnych

posiedzeniach WRRP tematu osób długotrwale bezrobotnych, w tym z uwzględnieniem
obszarów wiejskich oraz kobiet. Pan Patryk Trząsalski, członek Prezydium Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, wsparł również ww. inicjatywę. Jednocześnie w związku
z efektami reformy systemu oświaty, Pani Joanna Wasala została poproszona przez
Przewodniczącego Rady o przekazanie danych dotyczących zatrudnienia nauczycieli na
wielkopolskim rynku pracy.
W dalszej kolejności Pani Olga Kaczmarek, Kierownik Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Poznaniu, omówiła badanie dotyczące satysfakcji
klienta powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopolskim. Głównym celem tego
badania była ocena jakości obsługi klienta powiatowych urzędów pracy. Wyniki badania
wykazały, że oczekiwania w zakresie obsługi w urzędzie są w opinii klientów PUP spełniane
w wysokim stopniu.
Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się członków z informacją na temat
badania

przeprowadzonego

w

2015 r.

„Barometr

zawodów”,

będącego

prognozą

zapotrzebowania na pracowników w 2016 r. stanowiącego krótkotrwałą prognozę zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce. Członkowie Rady, po wcześniejszym
zapoznaniu się z materiałami nie mieli pytań do przedstawionych dokumentów. Prof. Orczyk
zauważył, że trudno jest aktualnie określić jaki typ pracownika będzie potrzebny za kilka lat.
Nie da się zaprojektować systemu kształcenia i przewidzieć potrzeb pracodawców w odległej
przyszłości.
Uczestnicy spotkania zapoznali się również z opracowaniem dotyczącym zwolnień
grupowych w Wielkopolsce w 2015 r. przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu, do którego również nie wnieśli uwag.
W dalszej części posiedzenia Pani Aneta Budnik, reprezentująca Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu, zapoznała uczestników spotkania z wnioskiem Wojewody
Wielkopolskiego o zaopiniowanie przez WRRP w Poznaniu projektu rozporządzenia
w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa
wielkopolskiego. W powyższej kwestii ustalono, że w najbliższym czasie zostanie
opracowany projekt uchwały i przekazany do konsultacji członkom Rady. Ponadto Pan
Amadeusz Konieczny, Kierownik Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy WUP w Poznaniu,
przedstawił zmiany w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terenie
RP.
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Członkowie Rady zostali również poinformowani o prośbach skierowanych do WRRP
dotyczących deklaracji współpracy na rzecz Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Jednak ze
względu, że prośby te zostały przekazane w formie krótkich notatek e-mailowych dzień przed
lub w dniu posiedzenia Rady, ze względu na brak czasu na ich analizę i zasadność deklaracji,
nie zostały poddane dyskusji. Ustalono, że do sprawy będzie można powrócić po uzyskaniu
dodatkowych informacji w tym zakresie na najbliższym posiedzeniu Prezydium.
Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział posiedzeniu Rady, oraz zaprosił na kolejne we wrześniu br.

Sprawy do załatwienia:
Przygotowanie projektu Uchwały WRRP w sprawie opinii dotyczącej wojewódzkich kryteriów
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
Załącznik:
Wynik głosowania uchwały 45/2016 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie
utworzenia nowego kierunku kształcenia w dniu 7 czerwca 2016 r.

załącznik nr1

Wynik głosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w dniu 7 czerwca 2016 r.
Lp.
1

1.

Nr
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2
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3

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
w Wilczynie
Uchwała
w Zespole Szkół
Nr 45
Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie,
pl. J. Piłsudskiego 13
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4

krawiec

4

Wydana
opinia

Liczba głosów

5

6
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tak
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się
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-
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