Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 5/2015
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 15 września 2015 r.
W dniu 15 września 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, Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, 16 członków
Rady, w zastępstwie Pana Cezarego Mazurka, członka Rady, uczestniczył Pan Adam
Minkowki, pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego 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.
Członkowie bez uwag przyjęli protokół z posiedzenia WRRP w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2015 r. z jednym głosem wstrzymującym. Uzgodniono również termin
następnego posiedzenia plenarnego WRRP w Poznaniu na dzień 1 grudnia 2015 r.
Tematem głównym posiedzenia była „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2013/2014 na rynku pracy oraz programy regionalne jako nowe
narzędzie wsparcia bezrobotnych w województwie wielkopolskim”. Prezentacji dokonała
Pani Jolanta Babiarczuk, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP w Poznaniu, która
omówiła sytuację absolwentów i bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w Wielkopolsce w latach 2010-2014 na podstawie danych z Ministerstwa Edukacji
Narodowej, uczelni wyższych z terenu województwa wielkopolskiego oraz z powiatowych
urzędów pracy województwa. Podkreśliła, że w zasadniczych szkołach zawodowych
odnotowano znaczące zmiany w ilości absolwentów w zawodach rokrocznie uważanych za
nadwyżkowe, wynikające ze zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego. Wieloletnia analiza prowadzona przez WUP w Poznaniu pokazała, że lista
kierunków, w jakich w wielkopolskich szkołach wyższych kształci się najwięcej osób,
pozostaje od kilku lat bez większych zmian. Natomiast ustawowy obowiązek prowadzenia
monitorowania karier zawodowych absolwentów pozwoli udostępnić obiektywne dane na
temat zatrudnialności absolwentów określonych kierunków i uczelni.

W ramach dyskusji przeprowadzonej na spotkaniu wskazywano na istotną rolę
kształcenia zawodowego w procesie edukacji młodzieży. Zwrócono uwagę na potrzebę
zwiększenia zawodowej odpowiedzialności ludzi młodych w doborze odpowiedniego
kierunku kształcenia mającego przełożenie na potrzeby rynku pracy. Zaakcentowano również
potrzebę

pomocy

(transportowej,

finansowej

lub

innej)

zwiększającej

mobilność

i wykorzystanie istniejących miejsc pracy poza miejscem zamieszkania. W dyskusji
podkreślono konieczność wzmocnienia doradztwa zawodowego już na poziomie szkoły
podstawowej. Ponadto zebrani dostrzegli wzrost znaczenia kompetencji zawodowych jako
narzędzi potwierdzających poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania
danego zawodu.
Członkowie Rady zapoznali się ponadto z dokumentami charakterze informacyjnym:
 podsumowanie projektu systemowego WORP II,
 niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w 2014 roku,
 zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w 2014 roku,
 stan realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział w kolejnym posiedzeniu Rady kadencji 2015-2019.
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