Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 8/2018
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 12 grudnia 2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie w roku 2018 posiedzenie plenarne
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019.
W posiedzeniu wzięli udział Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Pan Sławomir
Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu, 11 członków WRRP oraz Pan Michał Stuligrosz na
specjalne zaproszenie Przewodniczącego Rady.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu, który
powitał uczestników i wraz z Marszałkiem wręczył podziękowania Panu Michałowi
Stuligroszowi, byłemu Wicedyrektorowi WUP w Poznaniu, za wieloletnią współpracę oraz
wkład w działalność Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu.
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Rady, który przyjęto bez uwag.
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół nr 6/2018 z posiedzenia plenarnego WRRP
w Poznaniu w dniu 26 września 2018 r.
Na początku spotkania członkowie podjęli stanowisko WRRP w Poznaniu w sprawie
postulatów i zaleceń w zakresie adaptacji cudzoziemców w województwie wielkopolskim.
Problematyka związana z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności pochodzących
z Ukrainy, jest silnie obecna na forum Rady. We wrześniu 2018 r. głównym tematem posiedzenia
było omówienie najważniejszych konkluzji badania ankietowego WUP pt. „Zatrudnianie
obywateli krajów Europy Wschodniej na terenie Wielkopolski – korzyści i zagrożenia”.
Członkowie zapoznali się wówczas 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. 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 regionem.
Podjęto też wtedy inicjatywę sformułowania postulatów i zaleceń w zakresie adaptacji

cudzoziemców w województwie wielkopolskim, wynikających z ww. badania. Na tej podstawie
merytorycznej wypracowano projekt założeń stanowiska WRRP w Poznaniu w sprawie
uwarunkowań adaptacji cudzoziemców w Wielkopolsce. W obliczu istotnej roli cudzoziemców
na polskim rynku pracy, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu w przyjętym stanowisku
wyraziła pogląd, iż niezbędne i niezwykle przydatne jest wprowadzenie rozwiązań prawnych
ułatwiających proces adaptacji społecznej osób zza wschodniej granicy, pracujących w Polsce.
Rada wnosi ponadto o możliwość podjęcia kroków w celu stworzenia takich warunków, aby móc
w pełni czerpać z całego potencjału zawodowego cudzoziemców, szczególnie w aspekcie dobrej
koniunktury w gospodarce.
Tematem wiodącym spotkania plenarnego Rady było „Wsparcie osób młodych
w województwie wielkopolskim w latach 2016-2018, w ramach zadania, o którym mowa
w art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– Program Praca dla Młodych”, przedstawione, w formie prezentacji, przez Pana Marka
Radwańskiego, Zastępcę Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP w Poznaniu.
Prelegent omówił genezę, cel i założenia instrumentu rynku pracy określonego w art. 150f
ustawy - umów zawieranych z pracodawcami w celu zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia,
tło statystyczne bezrobocia młodych w regionie, liczbę pracodawców korzystających
z instrumentu, najliczniejsze branże pracodawców korzystających z Programu, liczbę
utworzonych stanowisk, liczbę uczestników, w tym osób zakwalifikowanych do NEET,
wykształcenie uczestników, oraz osiągnięte wskaźniki efektywności zatrudnieniowej Programu.
Zaznaczył ponadto, że możliwość korzystania przez pracodawców z umów z bezrobotnymi do
30 roku życia, miała w założeniu ustawodawcy charakter tymczasowy i była odpowiedzią na
trudną sytuację osób młodych na rynku pracy. W lipcu 2018 r. Rada Ministrów negatywnie
zaopiniowała kontynuację tej formy wsparcia osób młodych w ramach ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podtrzymała zakończenie Programu w grudniu 2018 r.
W nawiązaniu do przedstawionej prezentacji dyskusja objęła przede wszystkim
elastyczność przemieszczania się młodych osób oraz stan młodych bezrobotnych widniejących
w statystykach PUP. Ponadto wskazano na aspekt czasowy instrumentu określonego w art. 150f
ustawy, którego założeniem było roczne poszerzanie wiedzy wyniesionej ze studiów
o praktyczne umiejętności nabyte podczas pracy.
W odniesieniu do zagadnień związanych z sytuacją młodych osób, Pan Jacek Kulik,
przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, zaproponował stworzenie
badania kierunków migracji bezrobotnych do 30 roku życia w Wielkopolsce w ramach bonu na
zasiedlenie. Pani Dyrektor WUP, Barbara Kwapiszewska, przychyliła się do wyrażonej
propozycji, przekazując informację, iż sugestia ta będzie uwzględniona przy konstruowaniu
planów badawczych WUP.
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Rada, po przeprowadzonej polemice, postanowiła o przygotowaniu projektu Stanowiska
WRRP w Poznaniu w sprawie kontynuacji wsparcia osób młodych w ramach zadania, o którym
mowa w art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy – Program Praca dla Młodych. Projekt Stanowiska omówiony zostanie i poddany
głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Prezydium, na co Rada jednogłośnie wyraziła zgodę.
Członkowie Rady zapoznali się z materiałami o charakterze informacyjnym na temat:
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Wielkopolsce w zakresie środków przyznanych dla
województwa na 2019 rok oraz relacji z konferencji z dnia 20 listopada br. pt. Edukacja
ustawiczna kadr wielkopolskiego rynku pracy przy wykorzystaniu szans i możliwości KFS,
wstępnego raportu z badania „Przemysł spożywczy w Wielkopolsce. Znaczenie dla rynku pracy”,
stanu wdrażania działań EFS w zakresie powierzonym do realizacji WUP w Poznaniu, analizy
efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w Wielkopolsce w 2017 roku oraz podsumowania działalności Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w Poznaniu w 2018 roku.
W zakresie raportu z badania „Przemysł spożywczy w Wielkopolsce. Znaczenie dla rynku
pracy” głos zabrał Pan Józef Juszkiewicz, przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa
Samoobrona,

który

wskazał

na

polskie,

bardzo

wysokie,

standardy

żywnościowe,

w szczególności hodowli i przetwórstwa trzody chlewnej. W przypadku pojawienia się dalszych
uwag i komentarzy członka Rady, Przewodniczący zasugerował złożenie ich pisemnie do WUP
w Poznaniu.
W nawiązaniu do analizy efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej,
realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w Wielkopolsce w 2017 roku, Przewodniczący Rady
zaproponował, aby zasadność włączenia tego tematu do posiedzenia plenarnego omówić na
kolejnym spotkaniu Prezydium Rady.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby członkowie WRRP sformułowali uwagi
i sugestie na przyszłość w oparciu o podsumowanie działalności WRRP Pracy w Poznaniu
w 2018 roku (termin przekazywania do WUP do 15 stycznia 2019 r.)
W ramach wolnych głosów członkowie Rady zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi
repatriantów – procesem ich repatriacji oraz wsparciem finansowym dla pracodawców, chcących
ich zatrudnić, w oparciu o materiały w tym zakresie omawiane podczas Partnerstwa na Rzecz
Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy w październiku br. Temat za ważny uznało przede
wszystkim środowisko pracodawców. Postanowiono o wystąpieniu do Wydziału Polityki
Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie danych na temat
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repatriantów (kraje pochodzenia, liczba repatriantów w Wielkopolsce) oraz zaproszenia
przedstawiciela WPS WUW na posiedzenie Rady w celu ich zaprezentowania.
Ponadto członkowie Rady poinformowani zostali o wejściu w życie 1 stycznia 2019 r.
ustawy Prawo oświatowe, wprowadzającej m.in. nowe zasady wydawania opinii przez
Wojewódzkie Rady Rynku Pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii
o zasadności kształcenia w danym zawodzie. W tym zakresie wystosowano pismo WRRP
do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o wyjaśnienia i interpretację nowych przepisów w celu
stworzenia stanowiska WRRP w zakresie opiniowania nowych kierunków kształcenia. MEN, do
dnia posiedzenia plenarnego, nie przesłało wyjaśnień Radzie.
Członkowie Rady ustalili, że ostatnie posiedzenie plenarne Rady kadencji 2015-2019
odbędzie się w II połowie lutego 2019 r., ze względu na to, iż 5 marca 2019 r. upływa termin
kadencji WRRP. W ramach ostatniego spotkania plenarnego planuje się m.in. podjęcie uchwały
WRRP w sprawie wykazu zawodów refundowanych na rok 2019 r. oraz podsumowanie
działalności Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019.
Na zakończenie Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP, podziękował
uczestnikom za udział w kolejnym posiedzeniu Rady. Ze względu na ostatnie posiedzenie WRRP
w Poznaniu w 2018 r. oraz z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
2019 złożył uczestnikom spotkania życzenia świąteczno-noworoczne.
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