Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 7/2016
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 4 października 2016 r.

W dniu 4 października 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
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Pan

Sławomir

Wąsiewski,

Wicedyrektorzy

WUP

w

Poznaniu,

17 członków Rady, w zastępstwie Pana Karola Potempy, członka Rady, uczestniczył Pan
Piotr Paisert, członek zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Pani
Aneta Budnik, reprezentująca 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
7 czerwca 2016 r.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach kierunków kształcenia technik transportu
drogowego oraz technik usług kosmetycznych na poziomie szkoły policealnej, którą
jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie.
W kolejnym punkcie spotkania Pani Elżbieta Soroka-Ratajczak, Kierownik Wydziału
ds. Działań Aktywizacyjnych WUP w Poznaniu, omówiła wiodący temat posiedzenia
pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) nowe możliwości rozwoju kształcenia
ustawicznego - wykorzystanie w województwie”. W ramach prelekcji omówiono genezę, cel,
zakres finansowania, strukturę, funkcjonowanie, priorytety wydatkowania, wysokość
środków, korzyści dla pracodawców, ocenę instrumentu i zmiany w przepisach dotyczących
KFS.
W związku z rekomendacjami sformułowanymi przez Konfederację Lewiatan
w odniesieniu do zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
członkowie Rady podjęli dyskusję w tym zakresie. Jacek Kulik, z Wielkopolskiego Związku

Pracodawców Lewiatan, powiedział, że KFS jest cennym instrumentem służącym
pracodawcom, wskazał na skalę wykorzystanych środków i przeszkolonych pracowników,
jednak podkreślił niedoskonały system rozdziału środków, jednocześnie jako słabość
wskazując brak uwiarygodnienia instytucji szkoleniowych w dostępnych rejestrach. Pan Jacek
Kulik zaproponował rozszerzenie przeznaczania KFS na szkolenia organizowane zagranicą
i jakościowe ujęcie prowadzonych szkoleń.
Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Rady, zaakcentował rolę partycypowania
pracownika w kosztach ponoszonych na szkolenia z KFS.
Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
zauważył wzrost zainteresowania przedsiębiorców nowym narzędziem, wskazując na
potrzebę stosowania kryteriów jakościowych w procedurze aplikowania o środki KFS w PUP,
w miejsce zazwyczaj stosowanej zasady kolejności zgłoszeń. Jednocześnie należałoby
stworzyć katalog kluczowych pracodawców, dla których priorytetowo dostępne byłyby środki
KFS.
Pan Józef Juszkiewicz, reprezentujący Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona,
podkreślił konieczność stosowania jednolitych kryteriów oceny wniosków KFS w regionie.
Pan Grzegorz Wasielewski, ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, zwrócił uwagę
na konieczność dostosowania kryteriów oceny wniosków KFS w oparciu o zróżnicowane
czynniki na lokalnych rynkach pracy.
Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, nadmienił,
że środki KFS powinny być dostępne dla każdego pracodawcy zamierzającego wdrożyć ten
instrument. Istotnym w tym względzie byłby uproszczony dostęp do środków KFS, a nie
złożona procedura konkursowa.
Pan Karol Pufal, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, postulował, aby nie
godzić się na system kolejności zgłoszeń wniosków KFS, powiatowe urzędy pracy powinny
wypracować

indywidualne

kryteria

oceny z

uwzględnieniem

zasadności

szkoleń,

dostosowanych do uwarunkowań lokalnych rynków pracy.
Pan Jarosław Wilner, Przewodniczący Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska
Południowa, wzmiankował, aby włączyć pracodawców do procedury PUP oceny wniosków
o środki KFS.
Podsumowanie dyskusji w zakresie KFS wygłosił Pan Michał Stuligrosz,
Wicedyrektor WUP w Poznaniu, który zaznaczył, że środki KFS cieszą się zainteresowaniem
wśród wielkopolskich pracodawców, między innymi w wyniku nieobarczonej nadmierną
biurokracją procedury aplikowania.
W nawiązaniu do polemiki członków WRRP w Poznaniu, Przewodniczący Rady
sformułował propozycję stworzenia stanowiska Rady w sprawie sposobu przyznawania przez
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starostów środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego. Wszyscy zebrani członkowie Rady zgodzili się na stworzenie
ww. dokumentu i omówienie na najbliższym posiedzeniu Prezydium.
Drugim

wiodącym

tematem

spotkania

była

„Rola

agencji

zatrudnienia

w kształtowaniu rynku pracy w Wielkopolsce”, którą przedstawił Pan Amadeusz Konieczny,
Kierownik Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy WUP w Poznaniu. Omówiono podstawę prawną
funkcjonowania

agencji,

Krajowy

Rejestr

Agencji

Zatrudnienia,

liczbę

agencji

w Wielkopolsce i kraju, formy prawne oraz świadczone usługi.
W ramach dyskusji w tym obszarze podnoszono kwestię kontrolowania działalności
agencji zatrudnienia, w tym w szczególności w ramach kompetencji Państwowej Inspekcji
Pracy.
Przewodniczący Rady, prof. Józef Orczyk, zaznaczył zwiększającą się rolę pracy
tymczasowej jako formę zatrudnienia, wskazał na postępującą digitalizację pracy, która ma
znaczenie dla warunków pracy oraz powstawanie nowych zawodów i zwiększone znaczenie
usług osobowych.
Członkowie WRRP w Poznaniu mieli możliwość zapoznania się z opracowaniem
pt. „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na
rynku pracy” oraz raportem skróconym z badania „Uwarunkowania sytuacji zawodowej
absolwentów zasadniczych szkól zawodowych w Wielkopolsce”.
Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady zaproponowano na początek grudnia
2016 r.
Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział w kolejnym posiedzeniu Rady.
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