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PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W DNIU 9 STYCZNIA 2019 ROKU

1. Na początku w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Powiatowej Rady Rynku Pracy (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście: Pani Natalia Wierzelewska
– Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Pani Małgorzata
Durbacz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Pani Krystyna Mańka – Kierownik Referatu Aktywizacji
Zawodowej i Działalności Gospodarczej w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej, Pani Małgorzata Gradzik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej, Pan dr Marek Czerwiec – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Pan Robert Karlik –
Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych, Pan Andrzej Wojciechowski – pedagog szkolny
i kierownik zajęć praktycznych w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” oraz Pan Marcin Chudy
– pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w roli protokolanta.

2. Pani Prezydent przywitała zgromadzonych członków Rady oraz zaproszonych gości i otworzyła
posiedzenie. Następnie Pani Prezydent przedstawiła proponowany program porządku obrad
i otworzyła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady. Wynik
głosowania: głosów za – 7 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała, Kamil Dybich, Halina Giemza, Karol
Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących
się – 0. Program porządku obrad przyjęty został jednogłośnie.

3. Pani Prezydent przeszła do pierwszego punktu przyjętego porządku obrad, tj. przyjęcia protokołu
posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 28 sierpnia 2018 roku. Wobec braku pytań
i uwag do protokołu, Pani Prezydent otworzyła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu
udział wzięło 7 członków Rady. Wynik głosowania: głosów za - 5 (Bożena Borowiec, Piotr
Drygała, Kamil Dybich, Karol Kohlbrenner, Danuta Matusiak), głosów przeciw – 0, głosów
wstrzymujących się – 2 (Halina Giemza, Elżbieta Żuchowicz). Protokół został przyjęty.

4. Następnie Pani Prezydent przeszła do drugiego punktu przyjętego porządku obrad,
tj. wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Dąbrowie

Górniczej.

Pani

Prezydent

przypomniała

członkom

Rady,

że

wybór

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest podyktowany zmianami personalnymi jakie
zaszły w składzie Rady. Zwróciła również uwagę na fakt, iż Rada, aby mogła poprawnie działać
i wykonywać swoje zadania musi posiadać w swoim składzie osoby pełniące te funkcje. Pani
Bożena Borowiec otworzyła dyskusję i możliwość zgłaszania kandydatur. Pan Piotr Drygała
zaproponował do pełnienia funkcji Przewodniczącej Panią Prezydent Bożenę Borowiec (wyraziła
zgodę). Innych kandydatów na to stanowisko nie zgłoszono. Pani Prezydent zaproponowała jako
kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Kamila Dybicha (wyraził zgodę) oraz Pana Piotra
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Drygałę (nie wyraził zgody). Z kolei Pani Halina Giemza zaproponowała jako kandydatkę na
Wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej Panią Elżbietę
Żuchowicz (wyraziła zgodę). Na pytanie Pani Prezydent czy są zgłoszenia innych kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej, padła odpowiedź
negatywna. Wobec powyższego Pani Prezydent otworzyła głosowanie nad wyborem
Przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej i przypomniała, że jest
kandydatką na ww. stanowisko. W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady. Wyniki
głosowania: głosów za – 7 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała, Kamil Dybich, Halina Giemza, Karol
Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących
się – 0. Pani Bożena Borowiec została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wybór Pana
Kamila Dybicha na Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej.
Wyniki głosowania: głosów za – 5 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała, Kamil Dybich, Karol
Kohlbrenner, Danuta Matusiak), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się – 2 (Halina
Giemza, Elżbieta Żuchowicz). Wobec wyniku głosowania Pani Elżbieta Żuchowicz wycofała
swoją kandydaturę. Pan Kamil Dybich został wybrany większością głosów na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej.

5. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu przyjętego programu posiedzenia, tj.
wręczenia powołań dla nowych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Nominacje wraz
z gratulacjami odebrali Pan Kamil Dybich oraz Pan Karol Kohlbrenner.

6. W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca rozpoczęła procedowanie następnego punktu
posiedzenia, tj. zaopiniowania kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych /
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 i oddała głos Pani Naczelnik Małgorzacie
Durbacz. Na początku Pani Naczelnik przedstawiła informację jakie kierunki kształcenia występują
w roku szkolnym 2018/2019 w dąbrowskich szkołach ponadgimnazjalnych.
I tak w Zespole Szkół Ekonomicznych:
– Technikum nr 3 - kształcenie odbywa się obecnie w zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik
ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik przemysłu mody;
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 – kształcenie odbywa się w zawodach: fryzjer, kucharz.

W Zespole Szkół Technicznych:
- Technikum nr 4 - kształcenie odbywa się obecnie w zawodach: technik mechanik, technik
mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodowych;
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - kształcenie odbywa się obecnie w zawodach: mechanik pojazdów
samochodowych, operator obrabiarek skrawających.
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W Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. St. Staszica:
- Technikum nr 1 - kształcenie odbywa się obecnie w zawodach: technik spedytor, technik
architektury krajobrazu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - kształcenie odbywa się obecnie w zawodach: elektromechanik
pojazdów samochodowych, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W Technicznych Zakładach Naukowych:
- Technikum nr 2 - kształcenie odbywa się obecnie w zawodach: technik informatyk, technik
mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik organizacji reklamy.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej:
- Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 1 - kształcenie odbywa się obecnie w zawodach: cukiernik,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej.

Pani Naczelnik przedstawiła także planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020, które
podlegają zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej. W Zespole Szkół
Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Technikum nr 1 planuje się wprowadzić
kształcenie w zawodach: technika teleinformatyka i technika budownictwa, zaś w Branżowej Szkole
I stopnia nr 3 w zawodzie kierowcy mechanika. W Technicznych Zakładach Naukowych w Technikum
nr 2 planuje się wprowadzić kształcenie w zawodzie technika automatyka. Z kolei w Zespole Szkół
Technicznych w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 planuje się wprowadzić kształcenie w zawodzie
mechatronika. Na tym Pani Naczelnik zakończyła swoją prezentację. Do tej części danych członkowie
Rady nie mieli pytań, natomiast Pan Karol Kohlbrenner zapytał Panią Naczelnik o to, czy w Dąbrowie
Górniczej kształci się albo planuje się kształcić drukarzy, gdyż jak zaznaczył spotyka się z opiniami
pracodawców z tej branży i ich sugestiami, że byliby zainteresowani zatrudnianiem absolwentów w tym
zawodzie. Drugie Pytanie Pana Karola Kohlbrennera dotyczyło kwestii kształcenia w klasach
wielozawodowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Pani Naczelnik odpowiedziała, że nie ma
możliwości kształcenia uczniów w klasach wielozawodowych. Dodała również, że w Technicznych
Zakładach Naukowych występuje kształcenie w zawodzie technika organizacji reklamy, gdzie pokaźną
część przedmiotów zawodowych stanowią te związane z poligrafią i drukiem. Do dyskusji włączył się
Pan Robert Karlik – Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych i potwierdził słowa Pani Naczelnik.
Pan Dyrektor zwrócił również uwagę na fakt, iż uruchomienie kierunku związanego z zawodem
drukarza spowoduje kształcenie w tym zawodzie przez kolejne lata, co przełoży się na nieadekwatną
w stosunku do możliwych miejsc pracy liczbę absolwentów tego kierunku. Dlatego też Pan Dyrektor
zachęcił do korzystania przez młodzież z kształcenia w zawodzie technika organizacji reklamy jako
zawodu bardziej uniwersalnego i skupiającego w sobie szersze możliwości zaistnienia na rynku pracy.
Generalnie zarówno przedstawiciele szkół jak również Pani Przewodnicząca wyrazili pełną gotowość
do rozmów z Cechem Rzemiosł Różnych oraz Izbą Rzemieślniczą na temat zapotrzebowania na
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pracowników i możliwości uruchamiania nowych kierunków kształcenia. Wobec braku kolejnych uwag
i pytań Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję i otworzyła głosowanie nad poszczególnymi
uchwałami dotyczącymi kierunków kształcenia. Jako pierwszy został poddany głosowaniu wniosek
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej
o uruchomienie w roku szkolnym 2019/2020 nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik
budownictwa w Technikum nr 1 na podbudowie szkoły podstawowej i na podbudowie gimnazjum.
Wyniki głosowania: głosów za – 8 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała, Kamil Dybich, Halina Giemza,
Karol Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz, Bogdan Wieczorek), głosów przeciw – 0,
głosów wstrzymujących się – 0. Wniosek uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię. Jako drugi został
poddany głosowaniu wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława
Staszica w Dąbrowie Górniczej o uruchomienie w roku szkolnym 2019/2020 nowego kierunku
kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk w Technikum nr 1 na podbudowie szkoły podstawowej
i na podbudowie gimnazjum. Wyniki głosowania: głosów za – 8 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała,
Kamil Dybich, Halina Giemza, Karol Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz, Bogdan
Wieczorek), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Wniosek uzyskał jednogłośnie
pozytywną opinię. Jako trzeci został poddany głosowaniu wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej o uruchomienie w roku
szkolnym 2019/2020 nowego kierunku kształcenia w zawodzie kierowca mechanik w Branżowej Szkole
I stopnia nr 3 na podbudowie gimnazjum. Wyniki głosowania: głosów za – 8 (Bożena Borowiec, Piotr
Drygała, Kamil Dybich, Halina Giemza, Karol Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz,
Bogdan Wieczorek), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się –

0. Wniosek uzyskał

jednogłośnie pozytywną opinię. Jako czwarty został poddany głosowaniu wniosek Dyrektora
Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej o uruchomienie w roku szkolnym
2019/2020 nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik automatyk w Technikum nr 2 na
podbudowie szkoły podstawowej. Wyniki głosowania: głosów za – 8 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała,
Kamil Dybich, Halina Giemza, Karol Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz, Bogdan
Wieczorek), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Wniosek uzyskał jednogłośnie
pozytywną opinię. Jako piąty został poddany głosowaniu wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych w Dąbrowie Górniczej o uruchomienie w roku szkolnym 2019/2020 nowego kierunku
kształcenia w zawodzie mechatronik w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 na podbudowie szkoły
podstawowej. Wyniki głosowania: głosów za – 8 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała, Kamil Dybich,
Halina Giemza, Karol Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz, Bogdan Wieczorek), głosów
przeciw – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Wniosek uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię.

7. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu przyjętego programu posiedzenia, tj.
zaopiniowania wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób
w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Dąbrowy Górniczej na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 roku
i oddała głos Pani Dyrektor Małgorzacie Gradzik. Pani Dyrektor przedstawiła projekt form
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aktywizacji zawodowej przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie
Górniczej w 2019 roku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań, Pani Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie uchwały w sprawie
pozytywnego zaopiniowania wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych
uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 roku.
Wynik głosowania: głosów za – 8 (Bożena Borowiec, Piotr Drygała, Kamil Dybich, Aleksandra
Lenczowska - Loster, Karol Kohlbrenner, Danuta Matusiak, Elżbieta Żuchowicz, Bogdan
Wieczorek) głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.

8. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu przyjętego programu posiedzenia, tj.
zaopiniowania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń i ponownie oddała głos
Pani Dyrektor Małgorzacie Gradzik.

9. Ta część protokołu ze względu na zawarte w niej dane osobowe nie może zostać

upubliczniona.
10. Pani

Przewodnicząca

przeszła

do

ostatniego

punktu

przyjętego

porządku

obrad,

tj. wolnych wniosków. Pani Elżbieta Żuchowicz poprosiła Panią Dyrektor o krótką charakterystykę
priorytetów w kształceniu ustawicznym w ramach środków KFS. Pani Dyrektor wymieniła przyjęte
priorytety na rok 2019:
- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych,
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa
społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS,
członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4
ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co
najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie
przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
- wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego
umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
W przypadku rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, określono następujące trzy cele
wydatkowania:
- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji
Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
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- wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy.
Na kształcenie ustawiczne pracowników finansowane ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego do dyspozycji jest kwota 500,0 tys. zł. Na przestrzeni roku dąbrowski Urząd Pracy
będzie ubiegać się o dodatkowe środki KFS w ramach tzw. rezerwy.
Pani Elżbieta Żuchowicz zapytała jeszcze o ogólne podsumowanie 2018 roku jeśli chodzi o sytuację
na lokalnym rynku pracy oraz zapotrzebowanie na pracowników. Pani Dyrektor potwierdziła, że
tak jak w całym kraju stopa bezrobocia obniża się również w Dąbrowie Górniczej. Na koniec
grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w Dąbrowie Górniczej była na poziomie 5,2% natomiast w kraju
– 5,7%. Ewentualne zgłoszenia zwolnień grupowych w praktyce nie dotyczą bezpośrednio miasta
Dąbrowy Górniczej. Informacje, które są przesyłane przez takie firmy jak TAURON czy ORANGE
dotyczą odejść na świadczenia przedemerytalne lub emerytury, a i tak bezpośrednio nie dotykają
mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników to dominują
oferty pracy związane z transportem, logistyką i handlem.

11. Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała obecnym za przybycie i zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządził:
Marcin Chudy

Załączniki:
1.

Lista obecności,

2.

Projekt form aktywizacji zawodowej przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie
Górniczej w 2019 roku,

3.

Notatka dotycząca P. XXX XXX ,

4.

Notatka dotycząca P. YYY YYY,

5.

Notatka dotycząca P. ZZZ ZZZ.
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