Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 6/2017
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 21 września 2017 r.

W dniu 21 września 2017 r. odbyło się kolejne w 2017 r. posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady
Rynku Pracy w Poznaniu.
W posiedzeniu wzięli udział Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Pan Michał Stuligrosz i Pan Sławomir Wąsiewski,
Wicedyrektorzy WUP w Poznaniu, 11 członków Rady oraz Pan Andrzej Soboń, przedstawiciel
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w zastępstwie Pani Anety Budnik.
Spotkanie otworzył Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu, który powitał
uczestników i przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez uwag.
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia WRRP w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2017 r.
W pierwszej części spotkania Pan Józef Augustiański, Dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Koninie
WUP w Poznaniu, omówił temat wiodący posiedzenia Analiza sytuacji na lokalnych rynkach pracy
subregionu konińskiego.
W ramach swojej prelekcji Pan Józef Augustiański zaprezentował analizę stanu i przyczyn bezrobocia
w powiatach subregionu konińskiego: kolskim, konińskim, słupeckim i tureckim. Dokonał zestawienia stopy
bezrobocia, liczby osób bezrobotnych, struktury bezrobocia, liczby aktywizowanych bezrobotnych i wydatków
Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel oraz prowadzonych usług rynku pracy, w tym poradnictwa
zawodowego. Wskazał na problem długotrwałego bezrobocia, dominujący w powiecie konińskim.
Pan Józef Augustiański zwrócił uwagę na uwarunkowania społeczno-gospodarcze wysokiego
bezrobocia w subregionie konińskim. Prelegent wskazał na liczbę osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi
i wielkość gospodarstw rolnych oraz skalę zjawiska migracji zarobkowej i jej główne kierunki.
W ramach przeprowadzonej dyskusji w tym obszarze zebrani członkowie WRRP przyznali, iż
nadrzędny wpływ na sytuację ekonomiczną subregionu konińskiego miała zapaść społeczno-gospodarcza
spowodowana upadkiem oraz ograniczeniem produkcji w obrębie przemysłu ciężkiego w takich branżach, jak
hutnictwo aluminium, górnictwo odkrywkowe i energetyka. W dyskusji nad tym punktem porządku obrad
Przewodniczący WRRP podkreślił istotne znaczenie tła historycznego w kształtowaniu się procesów na
konińskim rynku pracy, w tym zmiany struktury zatrudnienia na tym obszarze. Wskazano jednocześnie, iż
pomimo wysokiego poziomu bezrobocia, notowanego na lokalnych rynkach pracy, branżami, gdzie znajduje się
możliwość zatrudnienia są handel i budownictwo. Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu,
potwierdziła, że jest to trudny obszar pod względem wysokiego bezrobocia. W związku z tym niezbędne są
działania mające na celu ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych występujących na terenie subregionu.
Marszałek województwa zainicjował realizację Programu Regionalnego Razem Skuteczniej dla osób
długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami powiatowych urzędów pracy i instytucji pomocy

społecznej, pochodzących z 7 wielkopolskich powiatów, w tym konińskiego, słupeckiego i tureckiego. Ponadto
w powiatach kolskim, konińskim i słupeckim zlecono działania aktywizacyjne dla osób długotrwale
bezrobotnych, prowadzone przez zewnętrzne podmioty prywatne - agencje zatrudnienia. Wszystkie te działania
prowadzą do spadku stopy bezrobocia oraz udziału długotrwale bezrobotnych.
Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, który był
inicjatorem wprowadzenia w 2017 r. pod obrady WRRP tematyki związanej z sytuacją społeczno-gospodarczą
subregionu konińskiego, podziękował za wysoką jakość omówionego materiału, wskazując jednocześnie na
dostrzegany przez konińskich przedsiębiorców fakt braku zainteresowania podjęciem pracy przez osoby
bezrobotne pochodzące z tych terenów, spowodowany częstymi wyjazdami do pracy za granicę RP. Byłby za
tym, aby środki FP nie były przeznaczane na aktywizację bezrobotnych, lecz na wsparcie dla przedsiębiorców.
Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wskazał na proces zmian
gospodarczych, które przyniesie wyczerpanie zasobów węgla we wschodniej części województwa
wielkopolskiego. Patrząc na rozwój technologiczny i perspektywę wykorzystania innych źródeł energii,
stwierdził, że nie można dotować działań niedochodowych.
Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, zaakcentował rolę
energetyki jako istotnej gałęzi wielkopolskiego przemysłu oraz efektywnego zarządzania w kopalniach
węglowych. Zwrócił uwagę na potrzebę postaw progospodarczych i prorozwojowych. Zjawisko występujące
w subregionie konińskim nie ma jednoznacznych rozwiązań. Wystąpił się do członków Rady o pomysły
i podpowiedzi, jak naprawić sytuację.
Przewodniczący
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polemikę,
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najważniejsze wnioski z niej płynące, wpływ migracji wahadłowej (sezonowej), mobilności wewnętrznej oraz
elastycznego czasu pracy na obecną strukturę zatrudnienia w regionie i wzrost współczynnika zatrudnienia.
Członkowie Rady zapoznali się z materiałami mającymi charakter informacyjny na temat
podsumowania pierwszej edycji zlecania działań aktywizacyjnych w Wielkopolsce oraz oceny sytuacji
absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2015/2016 na rynku pracy.
Po omówieniu powyższych spraw, Pan prof. Józef Orczyk, Przewodniczący WRRP w Poznaniu,
podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i zaproszeniem na kolejne posiedzenie plenarne zakończył
spotkanie.
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