Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 2/2019
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 27 lutego 2019 r.

W dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się ostatnie 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 Sławomir
Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, 17 członków WRRP, Pan Mariusz Seńko, Radny
Powiatu Tureckiego - do listopada 2018 r. członek Rady oraz Pan Andrzej Soboń, Zastępca
Dyrektora

Wydziału

Spraw

Cudzoziemców

Wielkopolskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w Poznaniu, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, stały uczestnik posiedzeń plenarnych.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu, który
powitał uczestników na ostatnim posiedzeniu plenarnym, w związku z kończącą się w dniu
5 marca 2019 r. kadencją Rady.
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Rady, który przyjęto bez uwag.
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół nr 8/2018 z posiedzenia plenarnego WRRP
w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018 r.
W dalszej części posiedzenia jednogłośnie wydano pozytywną opinię i przyjęto Uchwałę
WRRP w Poznaniu Nr 7/2019 w sprawie wykazu 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.
Szczegółowe zestawienie głosowania znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Członkowie Rady, w ramach ostatnich posiedzeń, ze szczególnym zainteresowaniem
odnosili się do problematyki repatriantów. W związku z tym na plenarnym posiedzeniu
w grudniu 2018 r. zapoznali się z procesem repatriacji oraz możliwościami wsparcia dla
pracodawców chcących zatrudnić repatriantów. Dodatkowo postanowiono o zaproszeniu
przedstawiciela WUW w Poznaniu, koordynującego działania na rzecz repatriantów, do
szczegółowego przedstawienia Radzie ww. obszaru.
Pani Kamila Kaczmarczyk z Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu przedstawiła
dane na temat repatriantów. W prezentacji zapoznała zebranych z możliwościami, jakie
repatriantom daje pomoc finansowa państwa, realizowana przez starostwa powiatowe.
1

Repatrianci mogą liczyć na pokrycie kosztu przejazdu, zagospodarowania i bieżącego
utrzymania, kosztu remontu, adaptacji lub wyposażenia, kosztu związanego z podjęciem nauki
oraz aktywizacji zawodowej. Do województwa wielkopolskiego w roku 2017 przyjechało
17 rodzin, łącznie 42 osoby, które rozlokowano w 6 powiatach. W Wielkopolsce, w Środzie
Wlkp., funkcjonuje ośrodek adaptacyjny dla repatriantów „Rodak”. W roku 2018 w tym ośrodku
przebywało 116 osób polskiego pochodzenia, głównie z Kazachstanu. Blisko połowa osób po
zakończeniu turnusu pozostała w powiecie średzkim. Tematyka związana z repatriantami została
uznana za atrakcyjną i wartą kontynuowania na przyszłych posiedzeniach Rady.
W dyskusji w tym zakresie głos zabrał Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej, który zauważył problem braku wolnych lokali w gminach dla
potencjalnych repatriantów oraz dokumentowanie polskiego pochodzenia. W tej kwestii głos
zabrał Pan Jacek Kulik, przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, który
wskazał na rolę polskich służb dyplomatycznych. Pan prof. Józef Orczyk poruszył temat
skomplikowanych i czasochłonnych procedur związanych z otrzymaniem form wsparcia dla
dzieci repatriantów, podejmujących naukę na polskich uczelniach wyższych.
W kolejnej części posiedzenia Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 6/2019 w sprawie
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2019 rok. Ten
regionalny dokument planistyczny został sformułowany na podstawie założeń programowoorganizacyjnych do Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019. Wyznacza on
perspektywy wielkopolskiej polityki rynku pracy, założone przy współudziale partnerów rynku
pracy. Szczegółowe zestawienie głosowania znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego
protokołu.
W związku z ww. projektem Planu Działań głos zabrał Przewodniczący Rady, który
poruszył problem niskiego poziomu stopy bezrobocia w Wielkopolsce i niedoboru pracowników.
Podkreślono kwestię przechodzenia na emeryturę w przywróconym wieku emerytalnym. Pani
Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, stwierdziła, iż ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odnosi się do osób bezrobotnych, które nie ukończyły
60 lat (dla kobiet) lub 65 lat (dotyczy mężczyzn). W związku z tym osoby znajdujące się poza
obszarem objęcia przepisami ustawy nie są bezpośrednimi odbiorcami usług publicznych służb
zatrudnienia. Pani Dyrektor wspomniała, iż w województwie będzie przeprowadzone badanie
WUP „Srebrna Wielkopolska” dotyczące planów pracodawców utrzymania w zatrudnieniu osób
w wieku 50-60 lat. Badanie ma na celu wypracowanie metod zachęty zatrzymania tych osób
u dotychczasowych pracodawców, zbadanie potrzeb zmiany kwalifikacji zawodowych np. przez
szkolenia organizowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz podjęcie próby
określenia czy gospodarka jest gotowa na zmianę proporcji w strukturze demograficznej na
korzyść osób w wieku poprodukcyjnym. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego wymaga
podejmowania działań nad procesem aktywnego starzenia się, czyli oddziaływania na jak
najdłuższe zachowanie społecznej produktywności. Pan Wojciech Kruk zwrócił uwagę na
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kwestię zatrudniania emerytów w „szarej strefie” i potrzebę zwiększenia zachęt dla pracodawców
aby oferując dla nich miejsca pracy zawierali umowy o pracę. Pan prof. Józef Orczyk,
Przewodniczący WRRP, wskazał na istotną rolę prowadzenia regionalnej polityki zatrudnienia,
z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Zaznaczył, że to samorząd
powinien

regulować

politykę

regionu,

a

nie

zarządzanie

centralne.

Widoczne

w regionie procesy i zmiany powinny być motywem do działania i eksperymentowania.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwał dotyczących nowych kierunków kształcenia
w

szkołach

zawodowych

województwa

wielkopolskiego.

Wszystkie

nowe

kierunki,

proponowane przez organy prowadzące, zostały zaopiniowane pozytywnie. Wyniki głosowania
uchwał w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia zestawiono w załączniku nr 2 do
niniejszego protokołu.
Kolejnym dokumentem, który został przyjęty bez uwag, było podsumowanie działalności
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019. W tym czasie Rada odbyła
17 posiedzeń plenarnych, w ramach których podjęto blisko 190 uchwał w sprawie opinii
dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych województwa
wielkopolskiego, w ramach których zaopiniowano blisko 400 nowych kierunków. Corocznie
WRRP opiniowała wykaz zawodów refundowanych, przeznaczony dla pracodawców
zatrudniających

młodocianych

pracowników,

Plan

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w Województwie Wielkopolskim oraz Sprawozdania z wykonania tego Planu Działań.
Dodatkowo Rada w 2017 r. zaopiniowania kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla
samorządów powiatowych województwa wielkopolskiego na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
finansowanie innych fakultatywnych zadań.
W ostatniej części posiedzenia Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy, wręczył członkom Prezydium podziękowania za szczególne zaangażowanie,
pomoc w przygotowaniach merytorycznych do spotkań Rady oraz wydawanie licznych opinii
dotyczących zasadności wprowadzania nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych
województwa wielkopolskiego.
Następnie Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
wygłosił słowo kończące kadencję 2015-2019 WRRP w Poznaniu oraz wręczył podziękowania
członkom Rady. Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu również podziękowała
za owocne prace wszystkim członkom oraz wręczyła podziękowania Panu Przewodniczącemu.
Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował wszystkim
uczestnikom za udział w ostatnim posiedzeniu Rady.

Załączniki:
Załącznik 1 i 2 do protokołu Nr 2 z dnia 27 lutego 2019 r.
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załącznik 1 do protokołu Nr 2 z dnia 27 lutego 2019 r.

Głosowanie uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
Lp.

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

Głosowanie

1

2

3

4

1.

2.

za

przeciw

wstrzymało się

Uchwała Nr 6

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2019 rok

17

–

–

Uchwała Nr 7

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

17

–

–
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załącznik 2 do protokołu Nr 2 z dnia 27 lutego 2019 r.

Głosowanie uchwał Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego
Lp.

Nr uchwały

Nazwa szkoły

Kierunek kształcenia

Głosowanie

1

2

3

4

5

Centrum Kształcenia
1.

Uchwała Nr 8

Ustawicznego i Praktycznego
w Kaliszu

2.

Uchwała Nr 9

Zespół Szkół w Chodzieży

za

przeciw

wstrzymało się

ślusarz
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

operator obrabiarek skrawających
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

mechanik – monter maszyn i urządzeń
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

elektryk
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

elektromechanik
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

elektronik
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

mechatronik
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

krawiec
na poziomie branżowej szkoły I stopnia

17

–

–

technik logistyk
na poziomie technikum

17

–

–

operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
na poziomie szkoły branżowej I stopnia

17

–

–
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