PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W DNIU 26 WRZEŚNIA 2016 ROKU
1. W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Powiatowej Rady Rynku Pracy (lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście: Pani Krystyna Mańka –
Kierownik

Referatu

Aktywizacji

Zawodowej

i

Działalności

Gospodarczej,

Pani Małgorzata Zawadzka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej oraz Pan Marcin Papaj – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej w roli protokolanta.

2. Przewodnicząca Pani Iwona Krupa przywitała zgromadzonych członków Rady oraz
zaproszonych gości i otworzyła posiedzenie. Następnie zwróciła się do członków Rady
z prośbą, aby do porządku obrad wprowadzić poprawkę polegającą na dodaniu punktu
pierwszego w brzmieniu „Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku
Pracy w dniu 14 kwietnia 2016 roku oraz protokołu z głosowania Powiatowej Rady
Rynku Pracy w trybie obiegowym w dniach 6-9 września 2016 roku”. Następnie Pani
Przewodnicząca odczytała proponowany program porządku obrad wraz z wprowadzoną
poprawką i poprosiła o jego przyjęcie. Program porządku obrad wraz z poprawką przyjęty
został jednogłośnie.

3. Następnie Przewodnicząca przeszła do pierwszego punktu przyjętego porządku obrad,
tj. przyjęcia protokołu posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 14 kwietnia
2016 roku oraz protokołu głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie
obiegowym w dniach 6-9 września 2016 roku. Wobec braku uwag i pytań do protokołu
posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 14 kwietnia 2016 roku
Przewodnicząca otworzyła głosowanie nad jego przyjęciem. Wyniki głosowania: głosów
za - 8, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 1. Protokół został przyjęty.
Wobec braku uwag i pytań do protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy
w trybie obiegowym w dniach 6-9 września 2016 roku Przewodnicząca otworzyła
głosowanie nad jego przyjęciem. Wyniki głosowania: głosów za- 8, głosów przeciw - 0,
głosów wstrzymujących się - 1. Protokół został przyjęty.
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4. Przewodnicząca

przeszła

do

kolejnego

punktu

przyjętego

porządku

obrad,

tj. zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej w 2015 roku. Ponieważ wszyscy członkowie otrzymali sprawozdanie do
zapoznania się przed posiedzeniem rady, Pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem,
czy są jakieś pytania lub uwagi dotyczące tego materiału. O głos poprosił Pan Wiesław
Wiekiera. Zwrócił się on z prośbą o informację na temat najbardziej poszukiwanych
obecnie na rynku zawodów. Pytanie to, jak stwierdził, sformułował w kontekście decyzji
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących planowanych kierunków kształcenia.
W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż od dłuższego czasu mamy do czynienia
z rynkiem pracownika – ofert pracy jest bardzo dużo i są to oferty w bardzo różnych
zawodach. W niektórych zawodach, jak np. sprzedawca Urząd Pracy nie jest w stanie
zrealizować zapotrzebowania ze strony pracodawców. Wyraźnemu wzrostowi liczby ofert
zatrudnienia towarzyszy istotny spadek bezrobocia, a w rejestrach zaczynają dominować
osoby coraz mniej zainteresowane ofertami pracy lub stażu proponowanymi przez Urząd.
Tak więc obserwowane braki kadrowe dotyczą coraz większej liczby zawodów.
Pan Wiesław Wiekiera podziękował za odpowiedź. O głos poprosiła Pani Halina Giemza,
która zwróciła się z zapytaniem, jaka jest obecnie stopa bezrobocia w Dąbrowie
Górniczej. W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż na koniec sierpnia 2016 roku
wyniosła

ona

8,1%,

liczba

osób

bezrobotnych

wyniosła

ponad

4400,

a Urząd Pracy dysponował ponad 650 ofertami zatrudnienia. Następnie głos zabrała
Przewodnicząca, która zwróciła uwagę, iż na uznanie zasługuje wysoka efektywność
zatrudnieniowa

realizowanych

przez

Urząd

Pracy

form

wsparcia,

w szczególności takich jak staże, bony stażowe, czy też szkolenia. Pani Dyrektor
potwierdziła,

że

zatrudnieniowej.

w
To

2015
w

roku

dużej

udało
mierze

się
efekt

poprawić

wskaźniki

zwiększenia

efektywności

udziału

wniosków

o zorganizowanie stażu z tzw. deklaracją zatrudnienia po stażu. W przypadku szkoleń
z kolei to wynik podpisywania umów z pracodawcami, w których Urząd zobowiązuje się
do przeszkolenia osoby bezrobotnej w konkretnym kierunku pod warunkiem, że po
ukończonym szkoleniu pracodawca zatrudni przeszkoloną osobę bezrobotną.

Wobec

braku kolejnych pytań Przewodnicząca otworzyła głosowanie. Uchwała w sprawie
pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Dąbrowie Górniczej w 2015 roku przyjęta została jednogłośnie.
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5. Przewodnicząca

przeszła

do

kolejnego

punktu

przyjętego

porządku

obrad,

tj. zaopiniowania sprawozdania za 2015 r. z realizacji Powiatowego Programu Promocji
Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2015. Podobnie jak
w przypadku poprzedniego sprawozdania, wszyscy członkowie otrzymali materiał do
zapoznania się przed posiedzeniem Rady. Pani Dyrektor poinformowała jedynie, iż de
facto są to te same dane i informacje co w sprawozdaniu rocznym z działalności Urzędu
Pracy, jednakże przedstawione w układzie priorytetów i działań. Wobec braku pytań
Przewodnicząca otworzyła głosowanie. Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania
sprawozdania za 2015 r. z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia
i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2015 przyjęta została jednogłośnie.

6. Następnie Przewodnicząca przeszła do przedostatniego punktu przyjętego porządku
obrad, tj. opiniowania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń
i przekazała głos Pani Dyrektor Małgorzacie Zawadzkiej (ta część protokołu ze względu
na zawarte w niej dane osobowe nie może zostać upubliczniona).

7. Przewodnicząca przeszła do ostatniego punktu przyjętego porządku obrad, tj. wolnych
wniosków.

O

głos

poprosiła

Pani

Elżbieta

Żuchowicz,

która

zwróciła

się

z prośbą o informację na temat zwolnień zgłaszanych przez dąbrowskich pracodawców.
Jeśli zwolnienia takie były zgłaszane do Urzędu Pracy, to przez jakie zakłady i jakiej
liczby pracowników dotyczyły. W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, że jeśli
chodzi o większe zwolnienia, to dotyczą one Huty Bankowej, która zgłosiła zamiar
zwolnienia ponad 70 pracowników oraz firmy znajdującej się w likwidacji PieceksportPiecbud S.A., która zgłosiła zamiar zwolnienia kilkudziesięciu pracowników. Pozostałe
zgłoszenia dotyczą znacznie mniejszych liczb pracowników. Pani Elżbieta Żuchowicz
zapytała, czy zwalniani pracownicy są mieszkańcami Dąbrowy Górniczej. W odpowiedzi
Pani Dyrektor poinformowała, że osoby te w zdecydowanej większości jeszcze nie
zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy, dlatego też nie dysponuje tego typu
danymi. Wobec braku kolejnych pytań i wniosków Przewodnicząca podziękowała
obecnym za przybycie i zamknęła posiedzenie.
Protokół sporządził:

Marcin Papaj
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