
        ZARZĄDZENIE NR 42/2019 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

 z dnia 13 maja 2019 roku 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 11/2019 r z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie 

powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy 

Na podstawie art. 23 ust. 3, 4 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1265 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.630) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zmienia się Zarządzenie Starosty Poznańskiego nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w ten sposób, że w § 1. 

pkt II. dodaje się ppkt.4 o następującym brzmieniu: „ 4. Witold Solski - Związek Przedsiębiorców i 

Pracodawców". 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



                                   Uzasadnienie 

        do Zarządzenia Nr 42/2019 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 13 maja 2019 roku 
 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33 pismem z dnia 11 

marca 2019 r. poinformował, że prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 

marca 2018 r, został uznany za organizację reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 

indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku 

pracy, i zwrócił się z prośbą o umożliwienie zgłoszenia swojego kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

Biorąc pod uwagę, że Powiatowa Rada Rynku Pracy, powołana przez Starostę Poznańskiego 

Zarządzeniem nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r., rozpoczyna dopiero swoją czteroletnią kadencję, a zgodnie z 

art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 poz. 

1265 ze zm.), w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród 

działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców został zaproszony do 

zgłoszenia swojego kandydata do Rady. W odpowiedzi na to zaproszenie zgłosił kandydaturę p. Witolda 

Solskiego - doradcy i eksperta ds. nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, pełniącego obecnie funkcję 

wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, absolwenta poznańskich szkół 

wyższych UAM, UE i PP. 

Pismem z dnia 15.04.2019 r. o powyższym poinformowany został Prezydent Miasta Poznania, który nie 

zgłosił uwag do przedstawionej kandydatury. 

Wobec powyższego zasadnym jest powołanie pana Witolda Solskiego do składu Powiatowej Rady 

Rynku Pracy, na kadencję 2019-2023. 

  
 


