
 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie 

 

 

Sprawozdanie z działań Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku  

– województwo zachodniopomorskie 

 

 

W 2017 roku odbyły się cztery posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dwukrotnie 

Rada wydawała opinie w trybie obiegowym, zorganizowano także specjalistyczne szkolenie 

dla członków Rady. 

 

W dniu 22 marca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się 

posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w ramach którego poruszono następujące tematy: 

1. Aktualna sytuacja na zachodniopomorskim rynku pracy – prezentacja i dyskusja. 

2. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 

zachodniopomorskiego w 2017 roku - Uchwała nr 1/2017. 

3. Podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku – pozytywna opinia WRRP – 

Uchwała nr 2/2017. 

4. Zaopiniowanie opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie propozycji 

przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa 

zachodniopomorskiego w 2017 roku oraz informacji o dotychczasowym ich wykorzystaniu - 

Uchwała nr 3/2017. 

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

za 2016 rok – ocena pozytywna - Uchwała nr 4/2017. 

6. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok. 

Członkowie Rady przyjęli projekt - Uchwała nr 5/2017. 

7. 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. Obowiązujący wykaz ww. zawodów został 

uzupełniony o dwie nowe pozycje: Szkutnik (711504) i Mechanik – operator maszyn do produkcji 

drzewnej (817212) - Uchwała nr 6/2017. 

8. Wybór tematyki szkolenia dla członków Rady w 2017 roku: „Zatrudnianie cudzoziemców oraz 

zdobywania przez nich kwalifikacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. 

9. Prezentacja założeń projektu „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności 

aktywizacji osób młodych w województwie zachodniopomorskim znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. Pan Marcin Piotrowski,  reprezentujący Lidera - 

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan omówił założenia projektu realizowanego pod patronatem 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

10. Zaopiniowanie utworzenia 23 nowych kierunków kształcenia. Wnioski w tej sprawie złożyło 

jedenaście szkół. Do każdego zawodu pracownicy WUP przygotowali opinię zawierającą 

uzasadnienia z wniosku szkoły oraz dane z dostępnych badań i analiz określające 

zapotrzebowanie na dany zawód na lokalnym rynku pracy. Po prezentacji kierunku kształcenia 

przez przedstawiciela szkoły, członkowie Rady podejmowali uchwały. Pozytywną opinię uzyskały 

wszystkie kierunki: 

 Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu: 

a) Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) - Uchwała Nr 7/2017; 

b) Opiekun osoby starszej (341202) - Uchwała Nr 8/2017; 

c) Opiekun w domu pomocy społecznej (341203) - Uchwała Nr 9/2017; 

d) Opiekunka środowiskowa (341204) - Uchwała Nr 10/2017. 

 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie:  

a) Technik mechanik (311504) - Uchwała Nr 11/2017; 
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b) Technik mechatronik (311410) - Uchwała Nr 12/2017. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie: 

a) Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814209) - Uchwała 

Nr 14/2017; 

b) Cukiernik (751201) - Uchwała Nr 15/2017; 

c) Mechanik motocyklowy (723107) - Uchwała Nr 16/2017; 

d) Technik spedytor (333108) - Uchwała Nr 17/2017. 

 Policealna Szkoła dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach - Technik administracji (334306) - Uchwała 

Nr 18/2017. 

 Policealna Szkoła Dla Dorosłych „Medica” w Stargardzie: 

a) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) - Uchwała Nr 19/2017; 

b) Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) - Uchwała Nr 20/2017; 

c) Opiekun osoby starszej (341202) - Uchwała Nr 21/2017; 

d) Opiekun w domu pomocy społecznej (341203) - Uchwała Nr 22/2017; 

e) Opiekunka środowiskowa (341204) - Uchwała Nr 23/2017. 

 Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – Technik 

logistyk (333107) - Uchwała Nr 24/2017. 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie: 

a) Technik budownictwa wodnego (311205) - Uchwała Nr 25/2017; 

b) Monter budownictwa wodnego (711701) - Uchwała Nr 26/2017. 

 Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych  

im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie – Technik automatyk (311909) - Uchwała Nr 27/2017. 

 Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 10 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka w Szczecinie – Kucharz (512001) - Uchwała Nr 28/2017. 

 Technikum Kolejowe w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie – Technik 

automatyk (311909) - Uchwała Nr 29/2017. 

 Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie - Technik 

żeglugi śródlądowej (315216) - Uchwała Nr 30/2017. 

 

W dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się 

kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w ramach którego poruszono następujące 

tematy: 

1. Omówienie sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim - prezentacja 

i dyskusja.  

2. Zaopiniowanie okresowego sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz 

Zatrudnienia w 2016 roku - Uchwała Nr 35/2017. 

3. Zaopiniowanie zaktualizowanego wykazu zawodów deficytowych w województwie 

zachodniopomorskim, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga 

uwzględnienia informacji starosty – na wniosek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dla powiatowych urzędów pracy w: Choszcznie, Sławnie, Stargardzie, Gryfinie, Gryficach, 

Świdwinie, Świnoujściu i Szczecinku zawnioskowano o rozszerzenie wykazu zawodów 

deficytowych o następujące zawody: 

 833201 Kierowca autocysterny 

 833202 Kierowca ciągnika siodłowego 

 833203 Kierowca samochodu ciężarowego 

 833290 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych 

Uchwała Nr 36/2017 przeszła większością głosów. 

4. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia na wniosek zgłoszony przez Technikum nr 1 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie - Technik 

cyfrowych procesów graficznych (311911) - Uchwała Nr 37/2017. 
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5. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie uzgodnili treść stanowiska w sprawie 

planowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reformy polityki rynku pracy. Pismo w tej 

sprawie zostało skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

  

Kolejna uchwała Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy została podjęta w trybie obiegowym. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie nowego 

kierunku kształcenia - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), który 

miał być uruchomiony we wrześniu 2017 r. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy w Województwie Zachodniopomorskim, 31 lipca 2017 r. członkowie Rady otrzymali 

na adres poczty elektronicznej materiały dotyczące nowego kierunku kształcenia. Głosowanie trwało 

do 7 sierpnia 2017 r. Utworzenie nowego kierunku kształcenia uzyskało pozytywną opinię członków 

Rady – Uchwała Nr 38/2017. 

 

Dnia 17 sierpnia 2017 r. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie 

wystosował pismo do członków Rady z prośbą o  rozpatrzenie w trybie obiegowym zaopiniowania 

aktualizacji wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.  

Tryb obiegowy uruchomiono ze względu na odległy termin planowanego kolejnego posiedzenia. 

Głosowanie trwało do 22 sierpnia 2017 r. 

W wyniku głosowania przyjęto Uchwałę nr 39/2017 pozytywnie opiniującą 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. Wykaz zawodów obowiązuje od 1 września 2017 r. 

 

W dniach 28 do 29 września 2017 r. w Mielnie członkowie Rady wzięli udział w szkoleniu 

specjalistycznym na temat „Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej” (8 godzin lekcyjnych). 

W ramach szkolenia zostały omówione następujące kwestie: 

 Pobyt cudzoziemców w Polsce – uregulowania prawne; 

 Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej; 

 Praca cudzoziemców na terenie Polski; 

 Uproszczona procedura zatrudnienia obywatela jednego z 6 państw: Republiki Armenii, 

Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy; 

 Zdobywania kwalifikacji przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

28 września 2017 r. odbyło się także posiedzenie, w ramach którego poruszono następujące tematy: 

1. Aktualna sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim.  

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 

3. Baza Usług Rozwojowych. 

4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia na wniosek zgłoszony przez Zespół Szkół Morskich 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu: 

     Technik budowy jednostek pływających (311942) - Uchwała Nr 40/2017. 

     Magazynier - logistyk (432106) - Uchwała Nr 41/2017. 

     Monter kadłubów jednostek pływających (721406) - Uchwała Nr 42/2017. 

     Szkutnik (711504) - Uchwała Nr 43/2017. 

 

Dodatkowo, zmianie uległ Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie -  

Uchwała Nr 44/2017. 
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12 grudnia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się 

ostatnie w 2017 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w ramach którego poruszono 

następujące tematy: 

1. Działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów na rzecz pozyskiwania inwestorów 

i wspierania eksportu na terenie województwa zachodniopomorskiego, którą przedstawił 

Pan Jacek Wójcikowski, Dyrektor Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Zaopiniowanie zaktualizowanego wykazu zawodów deficytowych w województwie 

zachodniopomorskim, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga 

uwzględnienia informacji starosty – na wniosek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Na prośbę Klastra ICT Pomorze Zachodnie przeanalizowano możliwość rozszerzenia wykazu 

zawodów deficytowych o zawody z obszaru IT (dotyczy Szczecina i Koszalina). Uchwała  

Nr 45/2017 przeszła większością głosów. 

3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia. Po prezentacji kierunku kształcenia przez 

przedstawiciela szkoły, członkowie Rady podjęli uchwały. Pozytywną opinię uzyskały wszystkie 

kierunki: 

a) Policealna Szkoła dla Młodzieży „Medica” w Stargardzie: 

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) - Uchwała Nr 46/2017; 

 Technik weterynarii (324002) - Uchwała Nr 47/2017. 

b) Policealna Szkoła dla Dorosłych „Medica” w Stargardzie: 

 Technik weterynarii (324002) - Uchwała Nr 48/2017. 

4. Sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim.  

5. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014 – 2020. 

 

Łącznie w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła 43 uchwały, w tym 

32 dotyczyły zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim. 

Uchwała nr 13/2017 nie podlegała głosowaniu i została anulowana, ze względu na wycofanie wniosku 

przez szkołę. 


