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Działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia jest jedną z form polityki rynku pracy
realizowanej przez władze publiczne na podstawie art. 21 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415
z późn. zm.). Zgodnie z tym zapisem polityka ta opiera się na dialogu i współpracy
z partnerami społecznymi m.in. z Powiatową Radą Zatrudnienia.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty (w przypadku
powiatu grodzkiego – Prezydenta/Burmistrza) w sprawach polityki rynku pracy. Zadania
w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz
innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących rynku pracy.
Organizację oraz tryb działania Powiatowej Rady Zatrudnienia określa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad
zatrudnienia (Dz. U. nr 224, poz. 2281), określa ono także warunki, na jakich mogą
uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji
i instytucji nie reprezentowanych w radach oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków
rad.
Rada jest organem kolegialnym. Jej kadencja trwa 4 lata i na taki czas powoływani są jej
członkowie reprezentując: jednostki samorządu terytorialnego, związki zawodowe,
organizacje pracodawców, organizacje rolnicze oraz organizacje pozarządowe. Pracami
Powiatowej Rady Zatrudnienia kieruje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
wiceprzewodniczący Rady.
Zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia do głównych zadań
Powiatowej Rady Zatrudnienia należy:
 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
w powiecie;
 ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 opiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących
w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej
połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
powiatowego urzędu pracy;
 opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora
powiatowego urzędu pracy;
 delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
 opiniowanie programów specjalnych;
 opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy szkoleń.
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Prezydent Miasta Żory zarządzeniem nr OR.0151 – 411/09 z dnia 22.04.2009 r. powołał
Powiatową Radę Zatrudnienia w Żorach w składzie następującym:
1. Leszek Hoderny - delegowany przez Radę Miasta Żory;
2. Piotr Huzarewicz - delegowany przez Radę Miasta Żory;
3. Andrzej Bielawski - delegowany przez Radę Miasta Żory;
4. Zenon Hebda - delegowany przez Radę Miasta Żory;
5. Michał Miłek - delegowany przez Radę Miasta Żory;
6. Tomasz Łobos - delegowany przez NSZZ Region Śląsko-Dąbrowski Zarząd Regionu
w Katowicach;
7. Bogusława Nowakowska - delegowany przez NSZZ Region Śląsko-Dąbrowski Zarząd
Regionu w Katowicach;
8. Grzegorz Granek - delegowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
"PROGRES" w Żorach;
9. Jagoda Binecka - delegowany przez Forum Związków Zawodowych Zarząd
Wojewódzki w Katowicach;
10. Krystian Brząkalik - delegowany przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach;
11. Emanuel Świerczek - delegowany przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach.
Podczas pierwszego, uroczystego posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia wręczone
zostały akty powołań nowym członkom Rady kadencji 2009-2013. W wyniku głosowania
członków PRZ wybrano Przewodniczącego Rady - Pana Piotra Huzarewicza oraz,
Wiceprzewodniczącego - Pana Leszka Hodernego.
W trakcie trwania kadencji rezygnację z prac w PRZ złożyła Pani Jagoda Binecka, którą
zastąpił Pan Grzegorz Paryl - delegowany przez Forum Związków Zawodowych Zarząd
Wojewódzki w Katowicach. Ponadto ze składu Rady zostali odwołani Panowie Zenon Hebda
oraz Andrzej Bielawski.
Posiedzenia PRZ każdorazowo zwoływał Przewodniczący Rady zawiadamiając
o nich Prezydenta Miasta. Udział członków w posiedzeniach był aktywny, każde posiedzenie
stanowiło quorum, co pozwalało podejmować prawomocne decyzje poprzez głosowanie.
We wszystkich posiedzeniach Rady uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Żorach Pani Irena Ficek oraz zaproszeni goście (zgodnie z tematyką poruszaną podczas
poszczególnych posiedzeń). Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0151 –
411/09 z dnia 22.04.2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Żorach zapewniał obsługę
administracyjno-biurową związaną z działalnością Rady.
W okresie mijającej kadencji PRZ odbyła 18 posiedzeń, podczas których wydała
60 opinii. Podczas posiedzeń Powiatowa Rada Zatrudnienia zajmowała się różnego rodzaju
zagadnieniami, w szczególności:
- rokrocznie wydawała opinie w sprawie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach propozycji przeznaczenia środków przyznanych w ramach Funduszu Pracy oraz
sprawozdań z ich wykorzystania na poszczególne lata,
- wydawała opinie w sprawie wniosków osób bezrobotnych o umorzenie wierzytelności
wobec PUP wynikających z nienależnie pobranych świadczeń,
- na bieżąco oceniała racjonalność gospodarki środkami finansowymi Funduszu Pracy
w poszczególnych latach w PUP,
- poddawała ocenie okresowe sprawozdania z bieżącej działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Żorach,
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- opiniowała zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji
kosztów wyposażeń i doposażeń stanowisk pracy,
- opiniowała kryteria rozpatrywania wniosków na szkolenia indywidualne i grupowe oraz
zasady finansowania osobom uprawnionym szkoleń indywidualnych oraz staży,
- opiniowała wnioski o stworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego w mieście,
- opiniowała kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych osób
uprawnionych,
- wielokrotnie konsultowane były programy finansowane z Funduszu Pracy i projekty
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych oraz dotyczące podniesienia poziomu kompetencji przez pracowników PUP,
- omawiała bieżące informacje z zakresu stanu i struktury bezrobocia w mieście Żory,
- omawiała sprawozdania w zakresie przedstawianych rokrocznie wykazów pracodawców
i osób z którymi PUP w Żorach zawierał umowy zgodnie z art. 59b ust. 2 o promocji
zatrudnienia,
- opiniowała także w zakresie zmian w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu
Pracy.
Szczegółowy zakres tematyki poruszanej podczas posiedzeń PRZ przedstawiono w tabeli.
Lp.

Termin posiedzenia

1

19.05.2009r.

Porządek obrad

1. Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Rady
Zatrudnienia.
2. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Żorach.
3. Zaopiniowanie podziału środków i propozycji przeznaczenia
środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Miasta Żory.
4. Zaopiniowanie regulaminu określającego warunki refundacji
kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.
5. Zaopiniowanie regulaminu określającego warunki refundacji
kosztów zakwaterowania i przejazdu i zakwaterowania.
6. Zaopiniowanie regulaminu organizacji szkoleń, finansowania
kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych
oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania
danego zawodu, przyznania pożyczki na sfinansowanie kosztów
szkolenia oraz finansowania kosztów studiów podyplomowych
dla osób bezrobotnych.
7. Zaopiniowanie regulaminów przyznawania z Funduszu Pracy
lub EFS jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa związanego z tą działalnością oraz
dokonywania refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
8. Zaopiniowanie planu szkoleń dla osób bezrobotnych na rok
2009.
9. Zaopiniowanie wniosków o refundację ze środków Funduszu
Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
- wniosek Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego
„PROVITA” Żory
- wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
„SKAUT” Żory.
10. Wolne wnioski i głosy.
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2

29.06.2009r.

3

25.09.2009r.

4

16.12.2009r.

5

17.03.2010 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Rady
nieobecnym i I posiedzeniu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szkoleń dla członków Powiatowej
Rady Zatrudnienia na rok 2009.
4. Działania podejmowane przez PUP celem przeciwdziałania
wzrostowi bezrobocia w mieście Żory.
5. Wolne głosy i wnioski.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRZ.
3. Zaopiniowanie zmian do podziału środków FP na rok 2009.
4. Zaopiniowanie okresowego sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach oraz wykorzystania
środków Funduszu Pracy.
5. Programy realizowane przez PUP jako szansa dla osób
w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz instrument łagodzący
skutki recesji gospodarczej w naszym mieście.
6. Wolne wnioski i głosy.
1. Zmiana składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest
Miasto na prawach powiatu - Żory.
5. Omówienie sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnych rynku
pracy.
6. Prezentacja Zakładu Aktywności Zawodowej jako jednostki
ukierunkowanej
na
aktywizację
zawodową
osób
niepełnosprawnych.
7. Wolne wioski i głosy.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRZ.
3. Zaopiniowanie rocznego planu szkoleń - prelegent specjalista
ds. rozwoju zawodowego.
4. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności PUP oraz
wykorzystania środków Funduszu Pracy za rok 2009.
5. Zaopiniowanie podziału środków i propozycji przeznaczenia
środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Miasta Żory na
rok 2010.
6. Zaopiniowanie Regulaminu dot. organizacji staży dla osób
bezrobotnych.
7. Zaopiniowanie zmian do Regulaminu przyznawania z Funduszu
Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
związanych z tą działalnością oraz dokonywania refundacji
kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szkoleń dla członków Powiatowej
Rady Zatrudnienia na rok 2010.
9. Informacja o bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
10. Wolne wnioski, głosy.
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6

25.06.2010r.

7

17.09.2010 r.

8

20.12.2010 r.

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRZ.
3. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych
w ramach algorytmu na rok 2010
4. Zaopiniowanie regulaminu organizowania i finansowania prac
interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach.
5. Zaopiniowanie regulaminu organizowania i finansowania robót
publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach.
6. Zaopiniowanie okresowego sprawozdania z działalności PUP za
okres od stycznia do maja 2010r. oraz omówienie sytuacji na
rynku pracy w tym okresie.
7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych
świadczeń z Funduszu Pracy.
8. Wolne wnioski, głosy.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
3. Omówienie sytuacji osób, które otrzymały dotację na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, na podstawie analizy
umów zawartych w latach 2007-2009.
4. Przedstawienie propozycji wykorzystania środków przyznanych
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie
Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żorach.
5. Omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy w okresie od VI –
VIII 2010.
6. Wolne wnioski, głosy.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRZ.
3. Zaopiniowanie zmian podziału środków Funduszu Pracy
przyznanych w ramach algorytmu na rok 2010.
4. Zaopiniowanie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
5. Zaopiniowanie zmian do regulaminu organizacji szkoleń,
finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień
zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania
licencji niezbędnych do wykonania danego zawodu,
przyznawania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
oraz finansowania kosztów studiów podyplomowych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach.
6. Omówienie wyników rekrutacji na zaopiniowanych przez Radę
kierunkach kształcenia na rok 2010/2011.
7. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia i planów
naborowych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Żory.
8. Przedstawienie informacji w sprawie możliwości i posiadanych
uprawnień do kształcenia uczniów przez lokalnych
pracodawców.
9. Wolne wnioski, głosy.
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9

22.03.2011r.

10

20.06.2011r.

11

24.09.2011r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
3. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy oraz wykorzystania i racjonalności
gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2010r.
4. Omówienie wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy
wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej za rok
2010 oraz styczeń i luty 2011r.
5. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych
w ramach algorytmu na rok 2011.
6. Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2011.
7. Omówienie przez Starszego Cechu sytuacji uczniów
odbywających praktyczną naukę zawodu u rzemieślników
zrzeszonych w Cechu Rzemiosł w Żorach.
8. Określenie planu potrzeb szkoleniowych członków Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Żorach na rok 2011.
9. Wolne wnioski i głosy.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
3. Zaopiniowanie okresowego sprawozdania z działalności
i wykorzystania środków Funduszu Pracy za okres I-V/2011.
4. Omówienie bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz prognozy
sytuacji finansowej Funduszu Pracy do końca 2011r.
5. „Czy spółdzielnia socjalna jako podmiot ekonomii społecznej
może być szansą na pracę” – forma i zasady funkcjonowania
spółdzielni socjalnych – prezentacja poprowadzona przez Pana
Jacka Arasima.
6. Sprawy różne, wolne wnioski i głosy.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
3. Zaopiniowanie nowego regulaminu przyznawania z Funduszu
Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
związanych z tą działalnością oraz dokonywania refundacji
kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych obowiązującego w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Żorach.
4. Zaopiniowanie zmian do podziału środków Funduszu Pracy na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
5. Sytuacja na rynku pracy na koniec VIII/2011
6. Analiza struktury bezrobotnych niepełnosprawnych w Żorach.
7. Zaopiniowanie umorzenia nienależnie pobranego świadczeniaPani Katarzyna Gradzik.
8. Sprawy różne, wolne wnioski i głosy.
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12

19.12.2011r.

13

20 .03.2012r.

14

12 .06.2012r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRZ.
3. Omówienie wyników rekrutacji na zaopiniowanych przez Radę
kierunkach kształcenia na rok 2011/2012.
4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia i planów
naborowych w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Żory.
5. Zaopiniowanie zmian do podziału środków Funduszu Pracy na
rok 2011.
6. Zaopiniowanie zmian do regulaminu przyznawania z Funduszu
Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na
pokrycie
kosztów
pomocy
prawnej,
konsultacji
i doradztwa związanych z tą działalnością oraz dokonywania
refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych bezrobotnych obowiązującego w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach.
7. Zaopiniowanie możliwości wypłat świadczeń pieniężnych dla
bezrobotnych i innych uprawnionych osób ze środków FP przez
banki i inne instytucje.
8. Zaopiniowanie zasad rozpatrywania wniosków o organizację
staży dla osób bezrobotnych.
9. Wolne wnioski i głosy.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
3. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy oraz wykorzystania i racjonalności
gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2011r.
4. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych
w ramach algorytmu na rok 2012.
5. Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2012.
6. Określenie planu potrzeb szkoleniowych członków Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Żorach na rok 2012.
7. Zaopiniowanie celowości realizacji programu specjalnego dla
osób do 30 roku życia.
8. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego
świadczenia przez Panią Ewę Skibińską.
9. Omówienie
sytuacji
absolwentów
żorskich
szkół
ponadgimnazjalnych .
10. Wolne wnioski i głosy.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
3. Zaopiniowanie zmian do podziału środków Funduszu Pracy
przyznanych w ramach algorytmu na rok 2012.
4. Zaopiniowanie zmian realizacji programu specjalnego dla osób
do 30 roku życia „Gotowi na wszystko”
5. Omówienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
6. Zapoznanie z działalnością Młodzieżowego Biura Pracy
w Żorach w roku 2012.
7. Zaopiniowanie zmian do regulaminu przyznawania z Funduszu
Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na
pokrycie
kosztów
pomocy
prawnej,
konsultacji
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8.

15

28.09.2012r.

9.
1.
2.
3.
4.
5.

16

10.12.2012r.

6.
7.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
1.
2.
17

11.02.2013 r.
3.

4.
5.
6.

7.

i doradztwa związanych z tą działalnością oraz dokonywania
refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych bezrobotnych obowiązującego w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach
Zaopiniowanie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego
świadczenia przez Panią Katarzynę Gradzik.
Wolne wnioski i głosy.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
Zaopiniowanie zmian do podziału środków Funduszu Pracy
przyznanych w ramach algorytmu na rok 2012.
Informacja z realizacji programu specjalnego „Gotowi na
wszystko”
Prezentacja nowych programów i projektów realizowanych ze
środków pozyskanych z rezerwy MPiPS.
Omówienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Wolne wnioski i głosy.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRZ.
Zaopiniowanie zmian podziału środków Funduszu Pracy na rok
2012.
Zaopiniowanie zmian do regulaminu organizacji stażu dla osób
bezrobotnych oraz zasad rozpatrywania wniosków o zawarcie
umowy na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach.
Omówienie bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Zaopiniowanie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
Wolne wnioski i głosy.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy oraz wykorzystania i racjonalności
gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2012r.
Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych
w ramach algorytmu na rok 2013.
Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2013.
Zaopiniowanie zmian do regulaminu organizacji szkoleń,
finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień
zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania
licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
przyznawania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
oraz finansowania kosztów studiów podyplomowych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach.
Określenie planu potrzeb szkoleniowych członków Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Żorach na rok 2013.

8. Wolne wnioski i głosy.
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18

12.04.2013r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRZ.
3. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na działania
aktywne i fakultatywne przyznanych w ramach algorytmu na rok
2013 po ostatecznej decyzji MPiPS.
4. Zmiany i tendencje na lokalnym rynku pracy na przełomie lat
2009 – 2013.
5. Kierunki zmian w funkcjonowaniu publicznych służb
zatrudnienia w związku z planowaną zmianą do ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6. Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności
Powiatowej Rady Zatrudnienia obecnej kadencji.
7. Wolne wnioski, głosy.

Ponadto w trakcie kadencji Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żorach
odbyli pięć szkoleń z następującej tematyki:
 „Prawne aspekty działania Powiatowych Rad Zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
(nowe przepisy w 2009 roku) ze wskazaniem możliwości rozwiązywania lokalnych
problemów rynku pracy z uwzględnieniem dzielnic o charakterze wiejskim”
 „CAZ – rola Powiatowej Rady Zatrudnienia w budowie nowej struktury oraz
autoprezentacja i kreowanie nowego wizerunku Powiatowego Urzędu Pracy”
 „Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia
i rozwiązywania problemów społecznych”
 „Podmioty ekonomii społecznej – praktyczne aspekty funkcjonowania oraz pola
współpracy z samorządem”
 „Innowacyjne narzędzia aktywizacji lokalnego rynku pracy a działania Powiatowej
Rady Zatrudnienia”.
Cztery lata kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia to czas ścisłej i owocnej
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, szereg wydanych opinii, jak również konsultacji,
uzgodnień i organizacji wielu przedsięwzięć na rzecz promocji zatrudnienia,
przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu na terenie miasta Żory.
Członkowie PRZ wykazali się dużym zaangażowaniem oraz współpracą w podejmowaniu
działań na rzecz lokalnej społeczności w celu podniesienia poziomu aktywności zawodowej.
Okres działania Powiatowej Rady Zatrudnienia wpisał się w historię miasta znacznym
sukcesem w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, na który składały się:
■ zwiększony nacisk na rozwój aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrost przeznaczonych na ten cel
środków,
■ znaczna liczba zaktywizowanych bezrobotnych
■ wzrost efektywności zatrudnieniowej aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
W okresie czteroletniej kadencji odbyły się wszystkie planowane posiedzenia
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żorach.
Przewodniczący
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żorach

Piotr Huzarewicz
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