
POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA 

Powiatowa Rada Zatrudnienia działała na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 
99, poz. 1001). 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 
tym: 

- dwa posiedzenia Rady II kadencji (na podstawie art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rada z dniem 30 czerwca 2004 r. uległa 
rozwiązaniu), 

- jedno posiedzenie Rady III kadencji. 

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w skład Rady Zatrudnienia 
III kadencji wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu: 

1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o 
trójstronnej komisji ds. społeczno-gospodarczych, 

2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy 
o trójstronnej komisji ds. społeczno-gospodarczych 

3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 
indywidualnych i izb rolniczych, 

4. jednostek samorządu terytorialnego, 

5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Starosta Powiatu Wołomińskiego w dniu 25 listopada 2004 r. powołał 11 członków Rady: 

- spośród jednostek samorządu terytorialnego - 6, 

- przedstawiciela Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza członka Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych - 1, 

- przedstawiciela Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości - 1, 

- przedstawiciela OPZZ - 1, 

- przedstawiciela NSZZ Rolników Indywidualnych - 1, 

- przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej - 1. 

Brak w składzie Rady przedstawiciela NSZZ „Solidarność” spowodowany jest brakiem 
odpowiedzi Związku na dwukrotne wystąpienie Starosty. 

Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2004 r. w wyniku ukonstytuowania się członkowie Rady 
wyłonili Przewodniczącego - Elżbietę Domańską (reprezentuje samorząd szczebla 
powiatowego) oraz Wiceprzewodniczącego - Bogdana Kura (reprezentuje NSZZ Rolników 
Indywidualnych). 

We wszystkich posiedzeniach Rady uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wołominie - Jolanta Tlaga. 



W 2004 r. Rada Zatrudnienia wydała opinie w sprawach: 

- podziału środków na poszczególne formy aktywizacji dla osób bezrobotnych (3 opinie, w 
tym 1 Rady III kadencji), 

- zmiany planu sieci szkół Powiatu oraz przekształcenia i zmian organizacyjnych w szkołach, 

- wniosków o umorzenie pożyczek i nienależnie pobranych zasiłków oraz rozłożenie na raty 
wszelkich form zadłużenia bezrobotnych wobec PUP - 11 opinii (w tym 3 Rada III 
kadencji). 
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