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Świętokrzyskie

Tematyka

Krótka informacja

1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne ze szczególnym
uwzględnieniem problemów związanych z naborem do szkół zawodowych.

WKDS na przestrzeni swojej działalności monitoruje sytuację w tym obszarze ponieważ
konsekwencje wyboru kierunku kształcenia są ściśle powiązane z regionalnym rynkiem
pracy. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek ZRP i miało na celu przeprowadzenie debaty na temat roli szkolnictwa zawodowego w obecnych realiach gospodarczych i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby kształcenie na
tym poziomie odpowiadało oczekiwaniom rynku pracy oraz w jaki sposób zwiększyć zainteresowanie młodzieży nauką w szkołach zawodowych.
Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego
Urzędu Pracy oraz samorządów powiatów, które mają lepsze niż średnie w skali województwa, efekty w prowadzeniu szkół zawodowych.
Analiza danych statystycznych opracowanych przez WUP w Kielcach wskazuje, że w woj.
świętokrzyskim w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił spory spadek osób z wykształceniem zawodowym w grupie bezrobotnych – 36,9% w roku 2003 do 28,4% w 2013 roku co
potwierdza tezę, że rynek pracy nadal potrzebuje ludzi z wykształceniem zawodowym w
wielu dziedzinach.
W ramach omówienia tematyki przedstawiono dane statystyczne dotyczące naboru
uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w latach 2009 –
2013, które potwierdzają zjawisko malejącego zainteresowania edukacją w zasadniczych
szkołach zawodowych. Na przestrzeni 2001 – 2011 roku odnotowano znaczący spadek
uczniów zasadniczych szkół zawodowych z 542 tys. do 236 tys. oraz uczniów techników z
964 tys. do 552 tys.
Obecny poziom nakładów na szkolnictwo zawodowe pozwala prowadzić bieżącą działalność placówek na granicy wytrzymałości. W warunkach niżu demograficznego i obowiązującego mechanizmu finansowania - sytuacja z każdym rokiem będzie coraz poważniejsza.
W związku z powyższym reprezentanci Związku Rzemiosła Polskiego, przy akceptacji pozostałych uczestników forum dialogu społecznego (zawieszenie udziału i nieobecność w
pracach WKDS strony związkowej uniemożliwia przyjęcie opinii), rekomendowali umożliwienie wykorzystania środków z Funduszu Pracy na zwiększenie naboru do zasadniczych
szkół zawodowych, poprzez zwiększenie kwoty subwencji oświatowej powiatów na sfinansowanie edukacji dodatkowych 30 – 50 tysięcy uczniów szkół zawodowych.
Przewodnicząca WKDS Wojewoda Świętokrzyski przekazała powyższą rekomendację w
korespondencji do Przewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych.
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1. Bezpieczeństwo
publiczne,
zarządzanie
kryzysowe oraz ochrona
przeciwpowodziowa w
województwie małopolskim.

Prezentacje dotyczące zagadnień objętych porządkiem obrad przedstawili:
 Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie („Zarządzanie kryzysowe,
ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim”),
 Komendant Wojewódzki Policji i Pan Paweł Dzierżak, Zastępca Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji („Ocena sytuacji bezpieczeństwa województwa małopolskiego w roku 2013”),
 Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej („Działania
Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski) oraz
 Zastępca Dyrektora Biura do Spraw Dorzecza Górnej Wisły Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie („Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województwa małopolskiego”).

posiedzenie
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1. Sprawa zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych wśród pracowników zatrudnionych w
ENERGA Obsługa i
Sprzedaż Sp. z o.o.
2. Projekt
„Centrum
Wspierania Dialogu Regionalnego”

Członkowie Prezydium zapoznali się z działaniami podjętymi przez Zespół do spraw Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy w sprawie Spółki ENRGA Obsługa i Sprzedaż. Zebrani
dowiedzieli się, jak wygląda sytuacja w innych województwach w zakresie poczynań
Spółki, dotyczących restrukturyzacji. Dotychczas jedynie Wojewódzka Komisja Dialogu
Społecznego w Olsztynie aktywie zajęła się tą sprawą. Następnie odczytano pismo, skierowane przez Przewodniczącego WKDS do Ministra Skarbu Państwa oraz ustalono, że po
otrzymaniu na nie odpowiedzi, sprawa powinna być w dalszym ciągu monitorowana przez
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Członkowie Prezydium byli zgodni, że należy bardziej skupić się na wątku domniemanych prób obchodzenia przez władze Spółki
gwarancji zawartych w umowie społecznej zawartej z pracownikami ENERGI w 2007 r.
Kolejnym tematem omawianym w trakcie spotkania Projekt „Centrum Wspierania Dialogu
Regionalnego”, którego celem jest podniesienie jakości, rangi i standardów prowadzenia
dialogu regionalnego poprzez wsparcie merytoryczne i organizacyjne partnerów społecznych. Członkowie Prezydium zapoznali się z głównymi działaniami wdrażanymi w ramach
projektu, tj. m. in. powołaniem Biura CWDR, platformą internetową CWDR, perspektywą
organizacji szkoleń z zakresu dialogu społecznego, a także możliwością zamawiania ekspertyz tematycznych. Informację o projekcie postanowiono przekazać ogółowi Członków
Komisji. Uzgodniono także, że zostaną sprawdzone możliwości zamówienia ekspertyzy
poprzez CWDR, która mogłaby być pomocna, w dalszym postępowaniu WKDS w sprawie
restrukturyzacji w Spółce ENERGA Obsługa i Sprzedaż.

1. Omówienie projektów
strategicznych
współpracy
transgranicznej
polsko-czeskiej i polsko-

Tematyka pkt 1 porządku obrad dotyczyła kwestii zawartych w programach EWT 20142020 Polska – Niemcy i EWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Założenia programów przedstawił Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który odpowiadał
również na pytania uczestników spotkania.

Małopolskie

Warmińsko-Mazurskie

Dolnośląskie

posiedzenie
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innowacji i polityki regionalnej WKDS

saksońskiej ze szczególnym
uwzględnieniem
współpracy polsko-czeskiej.
2. Działalność Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w
Brukseli.

W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pracodawców i otoczenia
biznesu, działający na Dolnym Śląsku.
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