Protokół Nr 2/2017
z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wadowicach
w dniu 25 kwietnia 2017 roku
W dniu 25 kwietnia 2017 r., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach przy
ul. Mickiewicza 27, odbyło posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
W posiedzeniu uczestniczyło 7 Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy:
1. Magdalena Barycz - Kobylańska
2. Jerzy Kensiak
3. Eugeniusz Kurdas
4. Tadeusz Łopata
5. Paweł Odrobina
6. Józef Paklikowski
7. Piotr Stuglik
Nieobecnych było 5 Członków Rady:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzej Basista
Maria Bednarczyk
Bożena Flasz
Renata Mikołajczyk
Daniel Trojak

W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście Pani Małgorzata Chowaniec – Dyrektor
PUP w Wadowicach, Pan Andrzej Kipiel – Zastępca Dyrektora PUP w Wadowicach oraz
Pan Stanisław Gliwa - Dyrektor Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy.
Na wstępie Pani Przewodnicząca przywitała uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu,
że zebrało się wymagane kworum przedstawiła porządek obrad tj.:
-

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz zatwierdzenie
porządku obrad.
Wydanie opinii w sprawie dotyczącej kierunków kształcenia – podjęcie uchwały.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach w 2016 roku –
podjęcie uchwały.
Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad oraz protokół z poprzednie został w głosowaniu jawnym przyjęty
jednomyślnie przez wszystkich obecnych Członków.
W związku z przesłaniem do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wadowicach wniosku
o zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół CKU im. św. Jana Pawła II
w Radoczy, Pani Przewodnicząca PRRP poprosiła o przybliżenie informacji dotyczącej
nowych kierunków kształcenia Pana Stanisława Gliwę - Dyrektora Zespołu Szkół CKU im.
św. Jana Pawła II w Radoczy. Pan Dyrektor omówił proponowane kierunki kształcenia

w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz magazynier-logistyk. Na początku
swojej wypowiedzi poinformował, że stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej zastąpiono zawód technik cyfrowych procesów graficznych technikiem grafiki
i poligrafii cyfrowej. Pan Dyrektor nadmienił m. in., że absolwenci szkół kształcących się
w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będą posiadać wiedzę i umiejętności
wymagane na współczesnym rynku pracy. Absolwent przygotowany będzie do pracy
w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależeć będzie
ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
Przechodząc do zawodu magazynier – logistyk, Pan Dyrektor Gliwa zwrócił uwagę, iż
obecnie zaobserwować można deficyt kadr z wykształceniem w tym zawodzie. Szkoła
posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i wyposażoną bazę dydaktyczną do
proponowanych kierunków kształcenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez organ
prowadzący. Po wypowiedzi Pana Dyrektora, nastąpiło głosowanie jawne, w wyniku którego
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano nowe kierunki kształcenia. Decyzję podjęto w formie
Uchwały nr 3/17 stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Wadowicach z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Dyrektor Małgorzatę
Chowaniec, która dokonała krótkiej charakterystyki działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Wadowicach na podstawie danych statystycznych zawartych w dokumentach źródłowych,
stanowiących załącznik nr 2 do protokołu, a rozesłanych do Członków Powiatowej Rady
Rynku Pracy przed posiedzeniem. Pani Dyrektor omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy
w roku 2016, która była zdecydowanie korzystniejsza niż w latach poprzednich. Według
danych GUS, na dzień 31 grudnia 2016 roku w Urzędach Pracy w Polsce zarejestrowanych
było 1 335,2 tys. bezrobotnych, liczba osób bezrobotnych spadła o 228,2 tys. –spadek
o 14,6%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła odpowiednio dla powiatu wadowickiego
– 6,2%, województwa małopolskiego – 6,7 %, Polski – 8,3%. Pani Dyrektor poinformowała,
iż w 2016 r. PUP w Wadowicach na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dysponował środkami FP
w wysokości 11 737 500,00 zł, w tym:
- 5 139 827,00 zł– środki przyznane algorytmem;
- 2 622 562,00 zł – środki przyznane na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój;
- 1 620 011,00 zł – środki przyznane na realizację projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego;
- 1 753 100,00 zł – środki na realizację programu określonego w art. 150f ustawy – Program
Praca dla młodych ;
- 217 000,00 zł – środki z Rezerwy Ministra na realizację programu na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
określonych w art. 49 ustawy;
- 385 000,00 zł – środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Jak wynikało z wypowiedzi w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Wadowicach wydatkował środki z FP w wysokości 10 751 083,36 zł, co stanowiło 91,60 %
środków pozostających w dyspozycji Urzędu.
Po zakończonej wypowiedzi nastąpiło głosowanie jawne, w którym wszyscy obecni
Członkowie jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przedłożone przez Panią Dyrektor

