UCHWAŁA NR LXVI/910/V/2010
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5

Na podstawie art. 21 ust. 2 art. 238 ust. 3 i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 1169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz.708, Nr 170, p.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r.,
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984) uchwala się statut
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Postanowienia ogólne
§1
1. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką
organizacyjną Miasta Poznania.
2. Centrum działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych.
§2
Terenem działalności i siedzibą Centrum jest miasto Poznań.
§3
Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym;
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
5) ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;
6) uchwały Nr XCIII/1064/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia Centrum Doradztwa Zawodowego w Poznaniu przy
ul. Działyńskich 4/5;
7) postanowień niniejszego statutu.
Cele i zakres działalności
§4
Celem Centrum jest promowanie wśród uczniów szkół Miasta Poznania aktywnej postawy
w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy o sobie samym, możliwościach kształcenia,
rynku pracy, tworzenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi
i instytucjami resortu pracy działającymi w obszarze doradztwa zawodowego.

Struktura organizacyjna
§5
Centrum realizuje swoje cele poprzez:
1) współtworzenie systemu współpracy w obszarze działań doradczych i doradców
kariery w placówkach oświatowych Miasta Poznania;
2) współpracę ze szkołami Miasta Poznania w ramach wewnątrzszkolnych systemów
doradztwa zawodowego;
3) udzielanie wsparcia uczniom poznańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery
zawodowej, konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju;
4) aranżowanie współpracy i wymianę doświadczeń w obszarze poradnictwa
zawodowego: resort edukacji - resort pracy;
5) zapewnienie dostępu do usług poradnictwa uczniom niepełnosprawnym;
6) propagowanie programów, metod i dobrych praktyk dotyczących poradnictwa
zawodowego, możliwych do zastosowania w poznańskich placówkach oświatowych;
7) propagowanie poznańskich szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących, młodych
ludzi do wykonywania zawodu;

8) współtworzenie systemu współpracy samorządu, dyrektorów szkół, instytucji rynku
pracy, pracodawców, OHP, Izby Rzemieślniczej i organizacji cechowych oraz uczelni
wyższych w zakresie rozwoju systemu orientacji i doradztwa;
9) doskonalenie

kompetencji

zawodowych

nauczycieli,

doradców

zawodowych

w obszarze doradztwa zawodowego;
10) promowanie idei wolontariatu wśród uczniów jako drogi do zdobywania
doświadczenia zawodowego;
11) gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o sytuacji na rynku pracy
w regionie i perspektywach zatrudnienia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Gospodarka finansowa
§6
1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
2. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy oraz prowadzi własną rachunkowość,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Postanowienia końcowe
§7
Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwalenia przez Radę Miasta Poznania.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RMP
(-) Grzegorz Ganowicz

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest miejską jednostką
działającą w obszarze polityki społecznej i realizuje zadania z zakresu poradnictwa
zawodowego i rozwoju kariery dla młodzieży. Placówka udziela wsparcia uczniom
poznańskich publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc ta przybiera
formę zajęć edukacyjnych realizowanych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, głównie na
terenie szkół, oraz konsultacji indywidualnych dla uczniów.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu działa jako jednostka
budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Wobec powyższego przyjęcie projektu uchwały jest zasadne.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
(-) Sławomir Hinc

