Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 6/2018
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 26 września 2018 r.
W dniu 26 września 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady
Rynku Pracy w Poznaniu.
W posiedzeniu udział wzięli: Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Pan Michał
Stuligrosz i Pan Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektorzy WUP w Poznaniu, 10 członków WRRP,
Pan Andrzej Soboń, przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
w zastępstwie Pani Anety Budnik oraz Pani Marlena Mikulska, przedstawiciel Fundacji
Aktywizacja, w zastępstwie Pani Renaty Stachowiak.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu, który
powitał uczestników i przedstawił porządek obrad Rady, który przyjęto bez uwag. Członkowie
jednogłośnie przyjęli protokół nr 4/2018 z posiedzenia plenarnego WRRP w Poznaniu z dnia
20 czerwca 2018 r.
W dalszej kolejności Pani Anna Mikołajczyk, Dyrektor Oddziału Zamiejscowego WUP
w Kaliszu, zaprezentowała temat wiodący posiedzenia, którym było badanie ankietowe
„Zatrudnianie obywateli krajów Europy Wschodniej na terenie Wielkopolski – korzyści
i zagrożenia”. W ramach prezentacji członkowie mieli możliwość zapoznania się między innymi
z branżami, w których zatrudniani są najczęściej cudzoziemcy ze Wschodu, stosowanymi
formami zatrudniania cudzoziemców, liczbą zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w powiatach objętych badaniem w roku 2017
oraz głównymi powodami zatrudniania pracowników ze Wschodu. Prelegentka przedstawiła
również aktualne dane statystyczne dotyczące stanu zatrudnienia w Polsce i na rynku lokalnym.
W ramach przeprowadzonej w tym zakresie dyskusji członkowie Rady debatowali nad rolą
cudzoziemców na wielkopolskim rynku pracy, wykorzystaniem potencjału z nimi związanego
oraz związaniem pracowników zza wschodniej granicy z naszym regionem. Podsumowując
dyskusję stwierdzono, że istotną barierą w zatrudnianiu cudzoziemców jest niewystarczająca
znajomość języka polskiego oraz różnice w kwestiach podejścia do pracy.
Poruszono również problematykę zatrudnienia cudzoziemców w branży motoryzacyjnej.
Pani Dyrektor Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, ustosunkowała się do
poruszonych kwestii i poinformowała, że branże, w których można zatrudniać cudzoziemców,
głównie do prac sezonowych czy w branży rolniczej, określone są ustawowo.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na długotrwałość procedur związanych z wydawaniem
zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz wysoki stopień skomplikowania załączników do
wniosków. Ponadto wyrażono potrzebę wprowadzenia trybu rozpatrywania wniosków
składanych wyłącznie drogą elektroniczną, co docelowo usprawni i przyspieszy ich
rozpatrywanie.
W odpowiedzi na zgłoszone problemy, wynikające z funkcjonującego systemu, Pan prof.
Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu, podjął inicjatywę sformułowania postulatów
i zaleceń w zakresie adaptacji cudzoziemców w województwie wielkopolskim, wynikających
z badania przeprowadzonego przez OZ WUP w Kaliszu.
Członkowie Rady przyjęli materiały o charakterze informacyjnym: „Podsumowanie
realizacji działań aktywizacyjnych wobec osób długotrwale bezrobotnych w województwie
wielkopolskim” oraz „Sytuacja zawodowa osób bezrobotnych 50+ w województwie
wielkopolskim”.
Podczas wolnych głosów skonkludowano, że niezwykle ważna jest rola cudzoziemców
w funkcjonowaniu współczesnego rynku pracy, szczególnie w obliczu braków kadrowych.
Ponadto uznano, że zatrudnienie cząstkowe może zmniejszyć obecne problemy rynku pracy.
Ważnym aspektem jest również dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna.
Przewodniczący Rady zaproponował dwa terminy ostatniego w 2018 r. posiedzenia
plenarnego Rady: 5 lub 12 grudnia br., do ostatecznego wyboru przez Pana Marszałka.
Po omówieniu powyższych spraw, Pan Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP,
podziękował uczestnikom za udział oraz zaprosił na kolejne, grudniowe posiedzenie Rady.
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