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Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie w kadencji 2018-2022

I Posiedzenie
19 września 2018 roku z rąk Grzegorza Lipca - członka Zarządu Województwa Małopolskiego nominacje otrzymali nowo wybrani członkowie VI kadencji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
(WRRP). Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady dokonano wyboru Prezydium WRRP.
Przewodniczącym został Marek Piwowarczyk - kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club, a
wiceprzewodniczącym Jerzy Smoła - zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
"Solidarność". Ponadto nominowanym przedstawiono zakres działania WRRP, jak i projekty aktualnie
realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

II Posiedzenie
16 i 17 listopada 2018 roku odbyły się wyjazdowe warsztaty dla członków Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy połączone z posiedzeniem WRRP. W pierwszym dniu członkowie szczegółowo zapoznali się z
realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektami: "Małopolskie gwarancje na rzecz
aktywności społeczno-zawodowej", "Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z
pracodawcami i przedsiębiorcami", "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa". Natomiast 17
listopada 2018 roku odbyło się II posiedzenie WRRP. Na wstępie członkowie Rady przyjęli protokół z
Inauguracyjnego Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku.
Następnie przewodniczący Rady - Marek Piwowarczyk wręczył Akt Powołania do składu WRRP Markowi
Lenczowskiemu. Podczas spotkania członkowie Rady wyrazili swoją opinię na temat uruchomienia
kierunków kształcenia - rozpatrzono 4 wnioski szkół w sprawie uruchomienia nowych kierunków
kształcenia. Rada zapoznała się również z prezentacją poświęconą sytuacji na małopolskim rynku pracy.
W dalszej części posiedzenia członkowie Rady pozytywnie opiniowali podział środków Funduszu Pracy
dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i
finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz podział środków Funduszu Pracy przyznanych na
realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zadań określonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz promocji KFS w 2019 roku.
III Posiedzenie
20 marca 2019 roku odbyło się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada pozytywnie
zaopiniowała projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz wydała
pozytywną opinię w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów
poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Członkowie Rady wysłuchali informacji na temat portfela projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie oraz sprawozdania z realizacji zadań urzędu za 2018 rok. Marek Piwowarczyk,
przewodniczący Rady, przedstawił informację odnośnie wyniku głosowania obiegowego w sprawie
opinii dotyczącej kierunków kształcenia, rozpatrzono 45 wniosków szkół.
IV Posiedzenie
W dniu 3 lipa 2019 roku odbyło się IV posiedzenie WRRP. W posiedzeniu uczestniczył Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz. W trakcie posiedzenia Członkowie Rady zapoznali
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się z założeniami projektu „Nowy start w Małopolsce" oraz z założeniami perspektywy finansowej na
lata 2021 -2027. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała eksperyment pedagogiczny w
Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz aktualizację wykazu zawodów, w których
może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na
ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego.
V Posiedzenie
W dniach 4-5 października 2019 roku odbyło się specjalne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego w warsztatach wziął udział
Pan Wojciech Piech, Sekretarz Województwa Małopolskiego.
W pierwszym dniu Członkom Rady zostały przedstawione informacje na temat zmian prawnych
dotyczących szkolnictwa branżowego, szkolenie poprowadziła mgr inż. Bożena Mayer-Gawron,
specjalistka ds. kształcenia branżowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W drugim dniu
natomiast odbyło się Posiedzenie Rady podczas którego członkowie Rady zapoznali się z portfelem
projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz dyskutowali nt. założeń i celów
wprowadzonych zmian ustawowych dotyczących działalności WRRP. Członkowie Rady podjęli uchwałę
wprowadzającą nowy wzór wniosku o wydanie opinii o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy.
VI Posiedzenie
W dniu 27 listopada 2019 roku odbyło się VI Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie.
Rada zapoznała się ze stanem realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Nowy start w
Małopolsce. Podczas Posiedzenia Rada wydała również opinie o zasadności kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy dla 15 zawodów.
VII Posiedzenie
W dniu 18 grudnia 2019 roku odbyło się VII Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie.
Podczas Posiedzenia Rada wydała opinię w sprawie propozycji podziału środków Funduszu Pracy
przyznanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zadań określonych w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020 r. W dalszej części Posiedzenia Rada zapoznała
się ze stanem realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Małopolskie gwarancje na
rzecz aktywności społeczno-zawodowej.
VIII Posiedzenie
W dniu 23 stycznia 2020 roku odbyło się VIII Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie.
Podczas Posiedzenia Rada wydała opinie o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
zgodnie z potrzebami rynku pracy dla 15 zawodów. Rada podjęła decyzję o przeniesieniu opiniowania
dla kolejnych 11 zwodów na następne Posiedzenie WRRP ze względu na nieścisłości we wnioskach. W
dalszej części Posiedzenia Rada zapoznała się z prognozą zapotrzebowania na zawody w Małopolsce na
podstawie Barometru zawodów 2020.
IX Posiedzenie
W dniu 13 lutego 2020 roku odbyło się IX Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie.
Rada zapoznała się z wykonaniem zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za 2019 rok ze
szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków Funduszu Pracy. Podczas Posiedzenia Rada
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wydała opinie o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami
rynku pracy dla 31 zawodów.
X Posiedzenie
W dniu 9 grudnia 2020 roku odbyło się X Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie.
Podczas Posiedzenia Rada wydała opinię w sprawie propozycji podziału środków Funduszu Pracy
przyznanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zadań określonych w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2021 r. W dalszej części Posiedzenia Rada opiniowała
propozycje zmian treści Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Ponadto Rada zapoznała się
z aktualną sytuacją na rynku pracy województwa małopolskiego z uwzględnieniem działań
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z epidemią COVID-19 oraz założeniami projektu „Ucz się u
Mistrza", realizowanego w celu wsparcia dla branż, które ucierpiały na skutek pandemii.
XI Posiedzenie
W dniu 22 marca 2021 roku odbyło się XI Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie.
Podczas Posiedzenia Rada wydała opinię w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonana
refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia
społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego. Ponadto Rada zapoznała się z informacją o działaniach Zespołu
Zadaniowego ds. Przeciwdziałania w Województwie Małopolskim negatywnym skutkom gospodarczym
koronawirusa oraz informacją dotycząca wykonania zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za
2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków Funduszu Pracy. W dalszej części
posiedzenia Rada zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa
małopolskiego oraz Prognozą zapotrzebowania na zawody w Małopolsce na podstawie Barometru
zawodów 2021.
XII Posiedzenie
W dniu 23 czerwca 2021 roku odbyło się XII Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie.
Podczas posiedzenia Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie utworzenia Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej w Oświęcimiu. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
obejmie swym oddziaływaniem Subregion Małopolski Zachodniej i zostanie utworzone w ramach
Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu. Ponadto Rada zapoznała się z Oceną sytuacji na rynku pracy
województwa małopolskiego w 2020 roku oraz zapoznała się z analizą dotyczącą
wniosków opiniowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy bieżącym roku. W ostatnim punkcie
posiedzenia Rada zapoznała się z bieżącą informacją o projektach realizowanych przez Wojewódzki
Urząd Pracy w 2021 r.
XIII Posiedzenie
W dniu 20 października 2021 roku odbyło się XIII Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w
Krakowie. Posiedzenie miało charakter nadzwyczajny i w całości poświęcone było szkolnictwu
branżowemu. W pierwszej części posiedzenia członkom rady oraz zaproszonym gościom zostały
przedstawiony trzy prezentacje. W pierwszej zatytułowanej „Rynek pracy a szkolnictwo branżowe"
ukazano dane cechujące rynek pracy osób młody w perspektywie wyzwań rynku pracy w kontekście
dzisiejszej struktury szkolnictwa brązowego. W drugim wystąpieniu zatytułowanym „Wymagania
wynikające z przepisów Prawa Oświatowego niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej
uruchomienia nowego kierunku kształcenia" przedstawiono konkretne przepisy prawa oświatowego
niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii kuratorium oświaty. W trzecim wystąpieniu pn: „Kształcenie
w zawodach rzemieślniczych" przybliżono radzie informacje i dane dotyczące kształcenia w zawodach
rzemieślniczych. W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca wyzwań szkolnictwa
branżowego, w czasie której odnoszono się do przedstawionych prezentacji oraz wskazywano na
https://wupkrakow.praca.gov.pl/rynek-pracy/wojewodzka-rada-rynku-pracy/posiedzenia

3/4

29.11.2021

Posiedzenia

dzisiejsze problemy i wyzwania szkolnictwa branżowego. Na posiedzeniu został omówiony również
projekt stanowiska Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie wzmocnienia roli Wojewódzkich Rad
Rynku Pracy w procesie wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
zgodnie z potrzebami rynku pracy.
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