
 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie 

 

Sprawozdanie z działań Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2018 roku  

– województwo zachodniopomorskie 

 

W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Dodatkowo, 

Rada wydawała opinie w trybie obiegowym. Nie zorganizowano szkolenia dla członków Rady. 

 

W dniu 21 marca 2018 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 rynku pracy w województwie zachodniopomorskim – prezentacja i dyskusja. 

2. Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 

zachodniopomorskiego w 2018 roku - prezentacja i dyskusja. 

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018 roku - prezentacja i dyskusja. 

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

za 2017 rok - Uchwała nr 1/2018. 

5. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok - 

Uchwała nr 2/2018. 

6. 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 2018 roku. W wyniku przeprowadzonych 

przez urząd konsultacji społecznych wykaz ww. zawodów pozostał bez zmian - Uchwała 

nr 3/2018. 

7. Zaopiniowanie utworzenia 15 nowych kierunków kształcenia. Wnioski w tej sprawie złożyło osiem 

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 nr 12 w Koszalinie: 

a) pracownik pomocniczy mechanika (932916) - Uchwała nr 4/2018, 

b) pracownik pomocniczy krawca (932915) - Uchwała nr 5/2018, 

c) asystent fryzjera (932919) - Uchwała nr 6/2018. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim: 

a) lakiernik (713201) - Uchwała nr 7/2018, 

b) mechanik motocyklowy (723107) - Uchwała nr 8/2018. 

 Zespół Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie - kelner (513101) - Uchwała 

nr 9/2018. 

 Policealna Szkoła dla Dorosłych „Medica” w Stargardzie: 

a) asystentka stomatologiczna (325101) - Uchwała nr 10/2018, 

b) higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 11/2018, 

c) technik masażysta (325402) - Uchwała nr 12/2018, 

d) terapeuta zajęciowy (325907) - Uchwała nr 13/2018. 

 Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku - kierowca mechanik (832201) - Uchwała nr 

14/2018. 

 Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie: 

a) technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943) - Uchwała nr 15/2018, 

b) technik spedytor (333108) - Uchwała nr 16/2018. 

 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – operator obrabiarek 

skrawających (722307) - Uchwała nr 17/2018. 

 Zespół Szkół nr 3 w Szczecinie – technik handlowiec (522305) - Uchwała nr 18/2018. 
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W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się 

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

tematy: 

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

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

Zatrudnienia za 2017 rok (podjęcie uchwały) - Uchwała nr 19/2018. 

3. Zaopiniowanie utworzenia 14 nowych kierunków kształcenia. Pozytywną opinię uzyskały 

wszystkie kierunki: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku: 

a) technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) - Uchwała nr 20/2018, 

b) technik spedytor (333108) - Uchwała nr 21/2018, 

c) technik rachunkowości (431103) - Uchwała nr 22/2018, 

d) technik obsługi turystycznej (422103) - Uchwała nr 23/2018, 

e) technik administracji (334306) - Uchwała nr 24/2018, 

f) technik logistyk (333107) - Uchwała nr 25/2018. 

 Policealna Szkoła dla Młodzieży „Medica” w Stargardzie: technik usług kosmetycznych 

(514207) - Uchwała nr 26/2018. 

 Policealna Szkoła dla Dorosłych „Medica” w Stargardzie: 

a) technik rachunkowości (431103) - Uchwała nr 27/2018, 

b) protetyk słuchu (321401) - Uchwała nr 28/2018, 

c) technik optyk (325302) - Uchwała nr 29/2018, 

d) opiekunka dziecięca (325905) - Uchwała nr 30/2018. 

 Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie: 

a) technik technologii chemicznej (311603) - Uchwała nr 31/2018, 

b) technik analityk (311103) - Uchwała nr 32/2018. 

 Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie: magazynier – logistyk (432106) - Uchwała 

nr 33/2018. 

 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Dębna zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie 3 nowych kierunków 

kształcenia. Przewodniczący wystosował 25 lipca 2018 r. do członków Rady pismo z prośbą 

o rozpatrzenie ww. wniosków w trybie obiegowym, co umożliwi uzyskanie przez szkołę dotacji 

z Ministerstwa Edukacji Narodowej i uruchomienie nowych kierunków od września 2018 roku.  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Województwie 

Zachodniopomorskim, 25 lipca 2018 r. członkowie Rady otrzymali na adres poczty elektronicznej 

materiały dotyczące nowych kierunków kształcenia. Głosowanie trwało do 13 sierpnia 2018 r. 

Wszystkie wnioski o utworzenie nowego kierunku kształcenia uzyskały pozytywną opinię członków 

Rady: 

a) opiekun medyczny (532102) w Szkole Policealnej - Uchwała Nr 34/2018,  

b) technik ekonomista (331403) w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Uchwała Nr 35/2018, 

c) technik rachunkowości (431103) w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Uchwała Nr 36/2018. 

 

 

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy odbyło się 24 października 2018 r. 

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na spotkaniu poruszono następujące tematy: 

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

2. Zaopiniowanie utworzenia 2 nowych kierunków kształcenia. Pozytywną opinię uzyskały oba 

wnioski: 

 Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych w Koszalinie: opiekunka dziecięca (325905) - 

Uchwała nr 37/2018. 
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 Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie: technik mechanik (311504) –

Uchwała nr 38/2018.  

 

30 października 2018 r. zakończyła się kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na lata 

2014-2018. Procedurę naboru nowych członków Rady przeprowadziło Centrum Obsługi Inwestorów 

i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego Zarządzeniem nr 102/18 z dnia 29 października 2018 roku, 

powołał 23 osoby do składu Rady na kadencję 2018-2022. 

14 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się 

ostatnie w 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, na którym Pan Janusz Gromek - 

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wręczył nominacje przedstawicielom nowej 

Rady. 

W ramach posiedzenia poruszono następujące tematy: 

1. Przyjęcie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie Uchwała 

nr 39/2018. 

2. W głosowaniu jawnym wybrano na przewodniczącego, podobnie jak w poprzedniej kadencji, 

Pana Krzysztofa Osińskiego (Uchwała nr 40/2018). Wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew 

Pluta (Uchwała nr 41/2018).  

3. Pozytywne zaopiniowanie utworzenia 4 nowych kierunków kształcenia – wnioski zgłoszone przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie: 

a) opiekun w domu pomocy społecznej (341203) - Uchwała Nr 42/2018, 

b) terapeuta zajęciowy (325907) - Uchwała Nr 43/2018, 

c) florysta (343203) - Uchwała Nr 44/2018, 

d) asystent osoby niepełnosprawnej (341201) - Uchwała Nr 45/2018. 

4. Aktualna sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim – prezentacja i dyskusja. 

5. Podział środków Funduszu Pracy oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok. 

6. Prezentacja badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

Łącznie w 2018 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła 45 uchwał, 

z czego większość (38) dotyczyła wydania opinii w sprawie nowego kierunku kształcenia 

w województwie zachodniopomorskim.  

 


