Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 2/2016
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 15 marca 2016 r.

W dniu 15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019.
W posiedzeniu wzięli udział Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu,
Pan Michał Stuligrosz i Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektorzy WUP w Poznaniu,
18 członków Rady, w zastępstwie Pana Karola Potempy, członka Rady, uczestniczył Pan
Piotr Paisert, członek zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Pan
Andrzej Soboń, 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
1 grudnia 2015 r.
Przewodniczący Rady prof. Józef Orczyk wprowadził do problematyki przewodniego
tematu posiedzenia, jakim było zatrudnienie cudzoziemców w Wielkopolsce. Wskazał na
kontekst polityczny, gospodarczy i demograficzny tego zagadnienia. Podkreślił, że potrzebne
są zmiany społecznego odbioru cudzoziemców przebywających w kraju.
W

dalszej

kolejności

Pan

Amadeusz

Konieczny,

Kierownik

Wydziału

ds. Pośrednictwa Pracy WUP w Poznaniu, przedstawił prezentację na temat zatrudnienia
cudzoziemców na terenie Wielkopolski na przykładzie obywateli Ukrainy.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że w ostatnich latach rosło
zapotrzebowanie na pracę w Wielkopolsce, w tym także na pracę cudzoziemców.
Wielkopolska od kilku lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu regionów cieszących się
zainteresowaniem obcokrajowców chcących podjąć pracę zarobkową na stałe. Wśród
obcokrajowców, którym wydano zezwolenia największy udział stanowili obywatele Ukrainy.
W ramach dyskusji w tym obszarze Pan Wojciech Kruk, reprezentant Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazał na ścisły związek między zatrudnianiem cudzoziemców

a rozwojem gospodarczym danego kraju, za historyczny przykład podając pracę obywateli
Turcji i Jugosławii w Niemieckiej Republice Federalnej. Wyzwanie stanowi trafne
ulokowanie zagranicznych pracowników, w gałęzi gospodarki najbardziej wymagającej
wsparcia personalnego. Pan Kruk jako istotny uznał fakt opracowania wielkoaspektowej
polityki państwa wobec cudzoziemców, w tym zwłaszcza studentów.
Pan Jacek Kulik, reprezentujący Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
zwrócił uwagę na czas trwania procedury uzyskania pozwolenia na pracę cudzoziemca. Pan
Andrzej Soboń, reprezentujący Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, udzielił
szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii.
Pan Mariusz Seńko, członek Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego,
omówił krótko sytuację lokalnych pracodawców dotyczącą zapotrzebowania na określonych
pracowników, jednocześnie podnosząc główny problem, jakim jest brak zaplecza
mieszkalnego dla napływających pracowników, w tym zagranicznych. W związku z tym
poinformował, że w powiecie tureckim został wypracowany projekt kształcenia młodych
Ukraińców w polskich szkołach.

Zauważył

występującą sprzeczność

– problem

demograficzny w kraju wobec braku akceptacji dla napływających cudzoziemców.
Pan Marcin Jankowski, Kierownik Personalny Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
podkreślił, że powinno się stworzyć odpowiednie warunki umożliwiające asymilację
cudzoziemców, wskazując przeprowadzenie dobrze przygotowanej kampanii społecznej jako
jedno z narzędzi w tym zakresie.
Przewodniczący WRRP zamykając polemikę w tym zakresie, skonkludował,
że Polska powinna pracować nad zwiększeniem wskaźnika zatrudnienia. Najwyższy
wskaźnik występuje w krajach najbogatszych, np. w Szwajcarii. W związku z tym należy
zadbać o dostępność pracy również dla emerytów i osób niepełnosprawnych. Podniósł rangę
imigracji, która może przyczynić się do rozwoju kraju, w związku z czym istotne jest
stworzenie warunków do elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia.
Pan dr inż. Cezary Mazurek z Polskiej Akademii Nauk wskazał na możliwość
trudności w zatrudnianiu cudzoziemców na umowy o pracę na czas określony w świetle
zmian przepisów Kodeksu Pracy.
W dalszej kolejności członkowie Rady przystąpili do kolejnego punktu porządku
obrad, jaki stanowił wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych
pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Podkreślono, iż istotnym dla regionalnego rynku pracy jest szeroki charakter wykazu, który
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przyjęto jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2016. Jednocześnie utrzymano opinię na temat silnej
potrzeby wzmocnienia kształcenia zawodowego w regionie.
Następnie Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, przedstawiła
założenia

wielopolskich

dokumentów

strategiczno-planistycznych:

Sprawozdania

z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim
na 2015 rok oraz Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na
2016 rok, który stanowi uszczegółowienie w ujęciu rocznym działań zapisanych w Strategii
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014–2020. Uchwała Nr 22/2016
w sprawie ww. dokumentów została przyjęta przez członków Rady jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do głosowania 9 uchwał dotyczących nowych kierunków
kształcenia w szkołach województwa wielkopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące
wyników ww. głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
WRRP w Poznaniu zapoznała się z dokumentami o charakterze informacyjnym
na temat:
– przyznanych i wydatkowanych środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych
w 2015 roku,
– przyznanych i wydatkowanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku,
– wysokości środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Wielkopolski na
finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w tym środków na realizację
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków na
finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2016 roku,
– wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER i WRPO
w działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w latach
2015-2016.
Ostatnim punktem była propozycja planu pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w Poznaniu kadencji 2015-2019 na rok 2016. Przewodniczący WRRP w Poznaniu poprosił
zebranych o wnoszenie propozycji tematyki obrad Rady w bieżącym roku. Pan dr inż. Cezary
Mazurek z Polskiej Akademii Nauk wskazał na temat dotyczący zmiany przepisów Kodeksu
Pracy w zakresie zawierania umów na czas określony.
Pan Jacek Kulik, reprezentujący Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
zwrócił uwagę na metodologię generowania danych statystycznych w obszarze rynku pracy
przez polskie i europejskie służby statystyczne. Szczegółowej odpowiedzi w ww. kwestii
udzieliła Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu.
Termin

następnego

posiedzenia

plenarnego

14 a 28 czerwca 2016 r.
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Rady

zaproponowano

między

Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział w kolejnym posiedzeniu Rady. Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych Przewodniczący Rady prof. Józef Orczyk złożył uczestnikom spotkania
życzenia świąteczne.

Załącznik:
Wyniki głosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie utworzenia
nowych kierunków kształcenia w dniu 15 marca 2016 r.
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załącznik nr 1 do protokołu WRRP nr 2/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

Wyniki głosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w dniu 15 marca 2016 r.
Lp.
1

Nr
uchwały
2

Nazwa szkoły
3

Zespół Szkół Nr 1
uchwała w Liskowie,
1.
Nr 23 ul. Twórców
Liskowa 1

2.

uchwała
Nr 24

3.

uchwała
Nr 25

4.

uchwała
Nr 26

5.

uchwała
Nr 27

6.

uchwała
Nr 28

7.

uchwała
Nr 29

uchwała
8.
Nr 30

9.

uchwała
Nr 31

Zespół Szkół
Odzieżowych
w Poznaniu,
ul. Kazimierza
Wielkiego 17
Zespół Szkół
Handlowych
w Poznaniu,
ul. Śniadeckich
54/58
Zespół Szkół
Elektrycznych
w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego
163
Zespół Szkół
Komunikacji
w Poznaniu,
ul. Fredry 13
Zespół Szkół
Łączności
w Poznaniu,
ul. Przełajowa 4
Zespół Szkół
GeodezyjnoDrogowych
w Poznaniu,
ul. Szamotulska 33
Zespół Szkół
Politechnicznych
w Śremie,
ul. ks. Jerzego
Popiełuszki 30
Zespół Szkół
Technicznych
w Śremie,
ul. Staszica 3

Kierunek
kształcenia
4

Wydana
opinia

Liczba głosów

5

6

tak

przeciw

wstrzymało
się

technik pojazdów
samochodowych

pozytywna

17

-

1

kierowca mechanik

pozytywna

17

-

1

opiekun medyczny

pozytywna

17

-

1

technik drogownictwa

pozytywna

17

-

1

technik przemysłu mody

pozytywna

18

-

-

technik lotniskowych
służb operacyjnych

pozytywna

18

-

-

technik informatyk

pozytywna

18

-

-

technik elektroenergetyk
transportu szynowego

pozytywna

18

-

-

technik automatyk
sterowania ruchem
kolejowym

pozytywna

18

-

-

technik geolog

pozytywna

18

-

-

technik przemysłu mody

pozytywna

18

-

-

kierowca mechanik

pozytywna

18

-

-

technik inżynierii
środowiska
i melioracji

pozytywna

18

-

-
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