Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 3/2015
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2015 r.

W dniu 16 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019.
W posiedzeniu wzięli udział Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu,
Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, 13 członków Rady 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 inauguracyjnego posiedzenia WRRP
w Poznaniu w dniu 31 marca 2015 r.
Następny punkt obrad stanowiło omówienie projektu regulaminu WRRP w Poznaniu,
określonego w Uchwale nr 2/2015. Treść regulaminu WRRP uzupełniono o wniesione przez
Pana dr Jana Mosińskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa
NSZZ „Solidarność”, uwagi dotyczące zadań Przewodniczącego Rady oraz wprowadzenia
definicji i zakresu zadań Prezydium Rady. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli treść
regulaminu.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwał dotyczących nowych kierunków
kształcenia w szkołach województwa wielkopolskiego: uchwały nr 33/2015 w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie kierunku kształcenia
mechanik motocyklowy oraz Uchwały nr 34/2015 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie kierunków kształcenia
kelner, technik usług kosmetycznych oraz technik transportu drogowego. Szczegółowe
informacje dotyczące wyników ww. głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
W dalszej kolejności członkowie Rady zapoznali się z dokumentami dotyczącymi
sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce. Pan Marek Radwański, Zastępca Kierownika
Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP w Poznaniu, omówił najważniejsze wnioski z raportu
„Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku
pracy w 2014 r.” Przedstawiono najistotniejsze zjawiska, które zaszły na regionalnym rynku
pracy oraz najważniejsze rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sytuację osób młodych na wielkopolskim rynku
pracy na podstawie wyników badania „Możliwości i ograniczenia osób młodych na rynku
pracy” zaprezentowała Pani dr Anna Górna-Kubacka, Kierownik Wydziału Badań i Analiz
Rynku Pracy WUP w Poznaniu. Wskazano przyczyny bezrobocia osób młodych i pomoc,
którą oferują tej grupie publiczne służby zatrudnienia.
Członkowie Rady zapoznali się ponadto z dokumentami na temat:
– 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 2015 roku,
– wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2014 roku oraz planu
wydatków środków KFS dla Wielkopolski na 2015 rok,
– działań wdrożeniowych projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
II - modele aktywizacji zawodowej.
W dalszej części obrad prezentację materiału na temat modelu JOBFirma wygłosił Pan
Krzysztof Toruński, przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,
który przedstawił rezultaty projektu mającego na celu wsparcie osób w wieku powyżej 50 lat
w powrocie na rynek pracy.
W ramach dyskusji przeprowadzonej na spotkaniu wskazywano na istotną rolę
kształcenia zawodowego w procesie edukacji młodzieży, potrzebę zwiększenia motywacji
ludzi młodych do podejmowania nauki i poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania,
w tym wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia oraz tworzenia warunków do
kształcenia i rozwoju zawodowego. Dyskutowana była koncepcja zaproszenia na posiedzenie
Rady przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za oświatę w regionie.
Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział w kolejnym posiedzeniu Rady kadencji 2015-2019.

Załącznik:
Wyniki głosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie utworzenia
nowych kierunków kształcenia w dniu 16 czerwca 2015 r.
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załącznik nr 1 do protokołu WRRP nr 3/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wyniki głosowania uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie utworzenia
nowych kierunków kształcenia w dniu 16 czerwca 2015 r.
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