STANOWISKO
WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA
W POZNANIU
podjęte na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2006 r.
w sprawie zatrudnienia pracowników Oddziału ds. Zatrudnienia za Granicą w Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Poznaniu

W związku z art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004.99.1001 ze zm.) oraz art. 35, 36,37 i 99 ww. ustawy,
Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu przedstawia stanowisko dotyczące zatrudnienia
pracownika Oddziału ds. Zatrudnienia za Granicą w Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu na stanowisku asystenta
EURES.
Art. 8 ust.1 pkt 9 i 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
stanowi, że do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy
realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami Unii Europejskiej, w szczególności realizacja zadań z zakresu udziału w sieci
EURES oraz realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień
zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za
granicą u pracodawców zagranicznych.
Ponadto art. 35 ust. 1 stanowiący, iż do podstawowych usług rynku pracy zalicza się
usługi pośrednictwa pracy oraz usługi EURES oraz art. 36 ust. 1 pkt 4 stanowiący, iż
pośrednictwo pracy jest realizowane zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności
równości i jawności, a także art. 37 ust. 1 stanowiący o rodzajach i zakresie usług EURES
realizowanych przez urzędy pracy, obligują pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy do
świadczenia szerokiej gamy usług rynku pracy.
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej stale wzrasta zainteresowanie
bezrobotnych i poszukujących pracy usługami międzynarodowego pośrednictwa pracy.
Ogólną tendencję potwierdzają dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
z których wynika, iż w pierwszym kwartale 2005 roku z usług EURES skorzystało 2989 osób,
w drugim kwartale 3828, a w trzecim 4988 osób. W okresie od 1 stycznia do 31 października
2005 roku z usług EURES w WUP w Poznaniu skorzystało 12831 osób, co oznacza, iż
średnio, miesięcznie dwaj pracownicy WUP obsługujący międzynarodowe pośrednictwo

pracy - doradca oraz asystent EURES, świadczyli usługi dla ponad 1200 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Należy zauważyć, iż praca z klientem zainteresowanym wyjazdem do
pracy
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i czasu, aby przekazać istotne informacje, niezbędne do podjęcia decyzji o wyjeździe za
granicę.
Ważnym elementem związanym z usługami EURES jest również inicjowanie
i organizacja międzynarodowych rekrutacji, obejmująca szereg działań organizacyjnych
i merytorycznych (od zaproszenia zagranicznych pracodawców, poprzez organizację naboru
kandydatów, aż do wyjazdu osób zakwalifikowanych do pracy).
Usługi EURES muszą być świadczone na najwyższym poziomie, z pełną otwartością
i dostępnością dla wszystkich zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicę.
W związku z powyższym, Wojewódzka Rada Zatrudnienia prosi o pilne
ustosunkowanie się do kwestii zatrudnienia stosownej ilości pracowników zajmujących się
świadczeniem usług EURES w Oddziale ds. Zatrudnienia za Granicą w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu.

