Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 1/2012
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 19 stycznia 2012 roku

W dniu 19 stycznia 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013. W posiedzeniu wzięło udział 13 Członków
Rady. W obradach uczestniczyła Pani Beata Durzyńska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP
w Poznaniu.
Posiedzenie otworzył Pan Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał jego
uczestników oraz przedstawił porządek obrad, proponując rozszerzenie go o temat obecności
Pana Piotra Karola Potempy, Członka Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan i zaproponował jego odwołanie ze składu osobowego Prezydium Rady.
Propozycja została zgodnie przyjęta przez wszystkich członków WRZ. Ustalono, że wybór na
wolne miejsce do Prezydium nastąpi na kolejnym posiedzeniu plenarnym WRZ.
Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zatwierdzili również protokół
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 września 2011 r.
W dalszej kolejności spotkania Pani Beata Durzyńska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
WUP w Poznaniu, wręczyła powołanie nowemu członkowi WRZ w Poznaniu, Panu Józefowi
Januszkiewiczowi, Prezesowi Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, który zastąpił Pana
Glinkowskiego, byłego Prezesa Zarządu Izby.
Następnie Pan Roman Łukawski, członek WRZ w Poznaniu reprezentujący Wojewodę
Wielkopolskiego, przybliżył uczestnikom posiedzenia temat abolicji dla cudzoziemców,
którzy od dnia 1 stycznia 2012 r. mają możliwość zalegalizowania pobytu w Polsce. Zwrócił
uwagę, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 191,
poz. 1133) cudzoziemcy spełniający określone w ustawie warunki, przebywający na dzień
wejścia w życie ustawy w Polsce nielegalnie, mogą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony i wykonywać pracę bez zezwolenia, na podstawie umowy
o pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W dalszej części posiedzenia Pani Beata Durzyńska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
WUP w Poznaniu, przedstawiła informację dotyczącą kwot przydzielonych samorządom
powiatowym w oparciu o kryteria podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej na 2012 r.

Pani Izabela Kalemba-Fludra, Zastępca Kierownika Wydziału Wielkopolskie
Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Poznaniu, omówiła badanie „Zagraniczna i krajowa
migracja zarobkowa w województwie wielkopolskim”, zapoznając uczestników z celami
badania, danymi dotyczącymi salda migracji, technikami badawczymi, profilem zbadanych
migrantów, przyczynami migracji oraz wnioskami i rekomendacjami.
Pan Henryk Judkowiak, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów,
Eksporterów i Kooperacji, podkreślił problem stopnia identyfikacji mieszkańców ze swoim
regionem oraz wyjazdów absolwentów po kierunkach, na które ponoszone są najwyższe
nakłady finansowe. To samo zaznaczył Pan Józef Juszkiewicz, Przewodniczący Regionu
Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, który dodał, że migrować nie powinny osoby
o kwalifikacjach przydatnych w kraju.
Na koniec posiedzenia Pan Karol Pufal, Przewodniczący Rady, przedstawił informację
dotyczącą podsumowania działalności Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w 2011 r.
W kwestii propozycji tematyki posiedzeń WRZ w Poznaniu w 2012 r. ustalono, że
informacja ta zostanie przekazana członkom Rady w celu przeanalizowania i ostatecznego
sformułowania na najbliższym posiedzeniu WRZ.
W trakcie dyskusji Pan Henryk Judkowiak, Prezes Zarządu Polskiej Izby
Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, wskazał na zmiany legislacyjne
obejmujące zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia. Pan Ryszard Stangreciak,
Wiceprzewodniczący

Rady

Krajowej

Ogólnopolskiego

Porozumienia

Organizacji

Bezrobotnych, zaproponował przeanalizowanie tematu szkoleń realizowanych przy udziale
środków

EFS

w

województwie

wielkopolskim.

Pan

Andrzej

Szymankiewicz,

Wiceprzewodniczący WRZ w Poznaniu, poruszając temat bilansu potrzeb gospodarki,
zaproponował organizację spotkania członków WRZ w zakładach Volkswagen Poznań
Sp. z o.o.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Karol Pufal podziękował zebranym za
przybycie i zakończył obrady WRZ.

