
 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie 

 

Sprawozdanie z działań Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w 2019 roku  

– województwo zachodniopomorskie 

 

W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Dodatkowo, 

Rada wydawała opinie w trybie obiegowym, zorganizowano także specjalistyczne szkolenie 

dla członków Rady. 

 

Dnia 28 stycznia 2019 r. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie 

wystosował do członków Rady pismo z prośbą o rozpatrzenie wniosków o zaopiniowanie nowych 

kierunków kształcenia w trybie obiegowym, które mają być uruchomione we wrześniu 2019 r. 

Głosowanie trwało do 7 lutego 2019 r. 

Pozytywnie zaopiniowano wszystkie kierunki kształcenia, dla których zostały złożone wnioski:  

 Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie: 

- kucharz (512001) - Uchwała Nr 1/2019 

- operator urządzeń przemysłu chemicznego (813134) - Uchwała Nr 2/2019. 

 Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach: 

- krawiec (753105) - Uchwała Nr 3/2019. 

 

12 marca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się posiedzenie 

Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Zarządzeniem Nr 18/19 Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. skład Rady został rozszerzony o 2 osoby: Pana 

Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego oraz Pana Stanisława Cybulę – Starostę Drawskiego. 

Dodatkowo, Zarządzeniem Nr 28/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 

2019 r. dokonana została zmiana w składzie Rady: Pan Adam Ratyński został zastąpiony przez Pana 

Dariusza Mądraszewskiego. 

Wszystkie uchwały zostały przyjęte (pozytywne opinie): 

1. Ocena okresowego sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

za 2018 rok  - Uchwała Nr 4/2019. 

2. Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok - Uchwała Nr 5/2019 

3. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 

młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku - Uchwała Nr 6/2019, 

ww. wykaz został uzupełniony o pozycję Masztalerz (612110). 

4. Utworzenie kierunków kształcenia w: 

 Zespole Szkół w Karlinie: 

- technik ekonomista (331403) - Uchwała Nr 7/2019; 

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943) - Uchwała Nr 8/2019; 

- technik informatyk (351203) - Uchwała Nr 9/2019. 

 Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu: 

- technik transportu kolejowego (311928) - Uchwała Nr 10/2019, 

- technik budownictwa (311204) - Uchwała Nr 11/2019. 

 Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku – technik leśnik (314301) - Uchwała  

Nr 12/2019. 

 Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu: 

- technik organizacji turystyki (422104) - Uchwała Nr 13/2019, 

- technik reklamy (333907) - Uchwała Nr 14/2019. 
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Dnia 19 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie 

wystosował do członków Rady pismo z prośbą o rozpatrzenie wniosków o zaopiniowanie 29 nowych 

kierunków kształcenia w trybie obiegowym. Głosowanie trwało do 30 kwietnia 2019 r. 

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano wszystkie kierunki kształcenia, dla których 

zostały złożone wnioski, tj.:  

 Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie: 

- technik reklamy (333907), Uchwała nr 15/2019 

 Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu: 

- technik usług kelnerskich (513102); Uchwała nr 16/2019 

- technik organizacji turystyki (422104), Uchwała nr 17/2019 

 Technikum TEB Edukacja w Szczecinie: 

- technik reklamy (333907), Uchwała nr 18/2019; 

- technik organizacji turystyki (422104), Uchwała nr 19/2019. 

 Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku: 

- ślusarz (722204), Uchwała nr 20/2019; 

- operator obrabiarek skrawających (722307), Uchwała nr 21/2019; 

- elektronik (742117), Uchwała nr 22/2019; 

- blacharz samochodowy (721306), Uchwała nr 23/2019; 

- technik inżynierii sanitarnej (31128), Uchwała nr 24/2019; 

- lakiernik samochodowy (713201), Uchwała nr 25/2019. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim: 

- technik informatyk (351203), Uchwała nr 26/2019. 

 Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: 

- technik rachunkowości (431103), Uchwała nr 27/2019; 

- technik organizacji turystyki (422104), Uchwała nr 28/2019. 

 Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie: 

- technik organizacji turystyki (422104), Uchwała nr 29/2019. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza 

Korczaka w Szczecinie: 

- cukiernik (751201), Uchwała nr 30/2019. 

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie: 

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943), Uchwała nr 31/2019; 

- monter sieci i instalacji sanitarnych (712618), Uchwała nr 32/2019. 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie Branżowa Szkoła Specjalna 1 stopnia 

nr 11: 

- fryzjer (514104), Uchwała nr 33/2019; 

- mechanik pojazdów samochodowych (723103), Uchwała nr 34/2019. 

 Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie: 

- technik usług fryzjerskich (514105), Uchwała nr 35/2019; 

- technik usług kelnerskich (513102), Uchwała nr 36/2019. 

 Zespół Szkół  nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie: 

- operator obrabiarek skrawających (722307), Uchwała nr 37/2019; 

- mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), Uchwała nr 38/2019. 

 Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie – Branżowa Szkoła Zawodowa nr 9: 

- lakiernik samochodowy (713203), Uchwała nr 39/2019; 

- blacharz samochodowy (721306), Uchwała nr 40/2019. 

 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie – Szkoła Policealna nr 2 im. Mikołaja Kopernika: 

- technik administracji (334306), Uchwała nr 41/2019. 

 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie: 

- technik elektroradiolog (321103), Uchwała nr 42/2019; 

- technik dentystyczny (321402), Uchwała nr 43/2019. 
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11 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady 

Rynku Pracy.  

Wszystkie przygotowane uchwały zostały przyjęte (pozytywne opinie): 

1. Sprawozdanie z Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok - Uchwała Nr 

59/2019. 

2. Utworzenie kierunków kształcenia w: 

 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie - technik reklamy 

(333907) – Uchwała nr 44/2019. 

 Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie - technik programista (351406) – Uchwała  

nr 45/2019. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Trzcińcu - 

lakiernik samochodowy (713203) – Uchwała nr 46/2019. 

 Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza 

w Gryficach - technik organizacji turystyki (422104) – Uchwała nr 47/2019. 

 Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie - technik turystyki na obszarach 

wiejskich (515205) – Uchwała nr 48/2019. 

 Policealna Szkoła TEB Edukacja dla Młodzieży w Szczecinie - technik farmaceutyczny 

(321301) – Uchwała nr 49/2019. 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie - technik turystyki 

na obszarach wiejskich 515205 – Uchwała nr 50/2019. 

 Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - technik eksploatacji portów 

i terminali (333106) – Uchwała nr 51/2019. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - fotograf (343101) – Uchwała 

nr 52/2019. 

 Technikum Medyczne MEDICA w Stargardzie - technik weterynarii (324002) – Uchwała 

nr 53/2019. 

 Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu: 

- cukiernik (751201) – Uchwała nr 54/2019; 

- kelner (513101) – Uchwała nr 55/2019; 

- kucharz (512001) – Uchwała nr 56/2019; 

- pracownik obsługi hotelowej (962907) – Uchwała nr 57/2019; 

- ślusarz (722204) – Uchwała nr 58/2019. 

Członkowie Rady wzięli udział w szkoleniu, pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście 

do kwalifikacji, rynku pracy, edukacji”. 

Dnia 5 sierpnia 2019 r. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie 

uruchomił kolejne posiedzenie w trybie obiegowym. Głosowanie trwało do 19 sierpnia 2019 r. 

Pozytywnie zaopiniowano wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 

młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku  - Uchwała nr 60/2019. 

Pozytywnie zaopiniowano także wszystkie kierunki kształcenia, dla których zostały złożone wnioski:  

 Branżowa Szkoła I Stopnia w Koszalinie: 

- fotograf (343401) - Uchwała nr 61/2019. 

 Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie: 

- technik reklamy (333907) - Uchwała nr 62/2019, 

- technik organizacji turystyki (422104) - Uchwała nr 63/2019. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych/Technikum obsługi turystycznej w Białogardzie: 

- technik organizacji turystyki (422104) - Uchwała nr 64/2019. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim: 
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- kucharz 512001 - Uchwała nr 65/2019. 

 STUDIUM MEDYCZNE MEDICA w Stargardzie: 

- technik farmaceutyczny (321301) - Uchwała nr 66/2019. 

 Policealna Szkoła dla Młodzieży „Medica” w Stargardzie:  

- technik farmaceutyczny (321301) - Uchwała nr 67/2019. 

 Studium Medyczne „MEDICA” w Szczecinie: 

- technik farmaceutyczny (321301) - Uchwała nr 68/2019. 

 Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Łobzie: 

- ogrodnik (611303) - Uchwała nr 69/2019 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905) - Uchwała nr 70/2019. 

 Federacja Niepublicznych Placówek Oświatowych Sp. z o.o./ Zaoczna Policealna Szkoła 

Zawodowa „PASCAL” w Szczecinie: 

- technik usług kosmetycznych (514207) – Uchwała  nr 71/2019, 

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) – Uchwała  nr 72/2019, 

- technik administracji (334306) – Uchwała  nr 73/2019, 

- florysta (343203) – Uchwała  nr 74/2019. 

 Federacja Niepublicznych Placówek Oświatowych Sp. z o.o./ Zaoczna Policealna Szkoła 

Medyczna „PASCAL” w Szczecinie: 

- opiekun medyczny (532102) – Uchwała  nr 75/2019, 

- technik sterylizacji medycznej (321104) – Uchwała  nr 76/2019. 

 Federacja Niepublicznych Placówek Oświatowych Sp. z o.o./ Stacjonarna  Policealna Szkoła 

Medyczna „PASCAL” w Szczecinie: 

- asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała  nr 77/2019, 

- technik masażysta (325402) – Uchwała  nr 78/2019, 

- higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała  nr 79/2019. 

 Federacja Niepublicznych Placówek Oświatowych Sp. z o.o./ Stacjonarna Policealna Szkoła 

Medyczna „PASCAL” w Koszalinie: 

- terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała  nr 80/2019, 

- higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała  nr 81/2019, 

- asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała  nr 82/2019, 

- technik masażysta (325402) – Uchwała  nr 83/2019. 

 Federacja Niepublicznych Placówek Oświatowych Sp. z o.o./ Zaoczna Policealna Szkoła 

Medyczna „PASCAL” w Koszalinie: 

- opiekun medyczny (532102) – Uchwała  nr 84/2019. 

 Federacji Niepublicznych Placówek Oświatowych Sp. z o.o./ Zaoczna Policealna Szkoła 

Zawodowa „PASCAL” w Koszalinie: 

- technik usług kosmetycznych (514207) – Uchwała  nr 85/2019, 

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) – Uchwała  nr 86/2019, 

- florysta (343203) – Uchwała  nr 87/2019, 

- technik administracji (334306) – Uchwała  nr 88/2019. 

 

16 października 2019 r.  posiedzenie zorganizowano w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia 

Zawodowego w Szczecinie. 

Wszystkie wnioski dotyczące zasadności kształcenia w danym zawodzie uzyskały pozytywną opinię:  

 A.K.S Szkoła Techniczna Sp. z o.o. - Branżowa Szkoła II Stopnia Szkoła Techniczna 

w Świnoujściu (utworzenie szkoły od roku szkolnego 2020/2021) - technik mechanik (311504) 

– Uchwała nr 89/2019. 

 Policealna Szkoła dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Szczecinie: 

- higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała nr 90/2019, 

- asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 91/2019, 

- terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 92/2019. 
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 Zespół Szkół Łączności w Szczecinie - Technikum Łączności w Szczecinie - technik 

programista (351406) – Uchwała nr 93/2019. 

 Collegium Medyczne „Medica” s.c. w Stargardzie - Branżowa Szkoła II Stopnia „MEDICA” 

w Stargardzie (utworzenie szkoły od roku szkolnego 2020/2021): 

- technik rolnik (314207) – Uchwała nr 94/2019, 

- technik usług fryzjerskich (514105) – Uchwała nr 95/2019, 

- technik elektryk (311303) – Uchwała nr 96/2019. 

 Branżowa Szkoła II Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Szczecinie (utworzenie szkoły od roku szkolnego 2020/2021): 

- technik mechanik (311504) – Uchwała nr 97/2019, 

- technik elektryk (311303) – Uchwała nr 98/2019. 

 Branżowa Szkoła II Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Szczecinie z siedzibą w Trzebiatowie (utworzenie szkoły od roku szkolnego 2020/2021): 

- technik mechanik (311504) – Uchwała nr 99/2019, 

- technik technologii drewna (311922) – Uchwała nr 100/2019. 

 

19 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie posiedzenie. Zarządzeniem Nr 115/19 Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. dokonana została zmiana w składzie 

Rady: Pan Wojciech Brażuk został zastąpiony przez Pana Piotra Wolnego. 

Członkowie Rady uzgodnili harmonogram prac WRRP na 2020 rok. Terminy posiedzeń opublikowane 

zostały na stronie www Urzędu. 

Uchwałą nr 101/2019 zebrani przyjęli bez uwag nowy Regulamin Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 
w Szczecinie. Główna zmiana w ww. dokumencie dotyczy wprowadzenia załącznika do rozliczania 
zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia.  
 
Wszystkie wnioski dotyczące zasadności kształcenia w danym zawodzie uzyskały pozytywną opinię:  

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu: 

- technik programista (351406) – Uchwała nr 102/2019, 

- technik handlowiec (522305) - Uchwała nr 103/2019, 

- technik rachunkowości (431103) - Uchwała nr 104/2019. 

 Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach - Branżowa Szkoła II 

Stopnia (utworzenie szkoły od roku szkolnego 2020/2021): 

- technik pojazdów samochodowych (311513) – Uchwała nr 105/2019, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) – Uchwała nr 106/2019. 

 Zespół Szkół Morskich w Darłowie/ Technikum Morskie: 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930) – Uchwała nr 107/2019. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Szczecinie: 

- lakiernik samochodowy (713203) – Uchwała nr 108/2019. 

 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie: 

- technik programista (351406) - Uchwała nr 109/2019. 

 Zespół Szkół w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Szczecinie - Branżowa Szkoła II Stopnia (utworzenie szkoły od roku szkolnego 2020/2021): 

- technik usług fryzjerskich (514105) - Uchwała nr 110/2019; 

- technik elektryk (311303) - Uchwała nr 111/2019. 

 
Dodatkowo, Członkowie Rady przygotowali wspólne stanowisko w sprawie zmiany przepisów 

w zakresie wyrażania opinii przez wojewódzkie rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym 

zawodzie, które zostało przekazane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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Łącznie w 2019 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła 111 uchwał, 

z czego większość (105) dotyczyła wydania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie 

w województwie zachodniopomorskim. Na każdym ze spotkań Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Szczecinie prezentował zebranym aktualną sytuację na rynku pracy. Od września 2019 roku, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, na posiedzenia WRRP, na których były rozpatrywane wnioski 

o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie, byli zapraszani dyrektorzy szkół, 

przedstawiciele organów prowadzących szkoły, powiatowych rad rynku pracy, kuratorium oświaty 

oraz przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej 

organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw 

kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu. 

 


