Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 4/2017
z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
w dniu 6 czerwca 2017 r.
W dniu 6 czerwca 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, 15 członków Rady,
Pan Andrzej Soboń, przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
w zastępstwie Pani Anety Budnik.
Spotkanie otworzył Pan Karol Pufal, Wiceprzewodniczący WRRP w Poznaniu, który
powitał uczestników, stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez uwag.
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia WRRP w Poznaniu z dnia
22 marca 2017 r.
W pierwszej części spotkania Pan Jacek Kulik, Wiceprezes Wielkopolskiego Związku
Pracodawców LEWIATAN, omówił temat wiodący posiedzenia Proces asymilacji pracowników
z Ukrainy w województwie wielkopolskim w obliczu zmian w systemie wizowym do krajów Unii
Europejskiej.
W ramach swojej prelekcji Pan Jacek Kulik zaprezentował potrzeby pracodawców,
problematykę związaną ze znalezieniem pracowników, obcokrajowców na polskim rynku pracy,
profil migranta zarobkowego z Ukrainy, rodzaj wykonywanej pracy, stawki, za które pracują
obywatele Ukrainy, powody przyjazdów Ukraińców do Polski, sytuację migrantów na rynku
pracy i studentów z Ukrainy oraz opinię pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce.
Pan Jacek Kulik zwrócił uwagę, iż w 2016 r. w całej Polsce zostało wydanych ponad 123
tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, a oświadczeń ponad 1,3 mln. Udział obywateli Ukrainy
w liczbie wydanych zezwoleń na pracę wyniósł ok. 83%, a oświadczeń ok. 96-97%. Udział
bezrobotnych cudzoziemców w ogólnej liczbie osób bezrobotnych był niewielki i wyniósł 0,3%,
w tym osób z prawem do zasiłku 6%. Wśród obywateli Ukrainy przeważali mężczyźni w wieku
powyżej 45 roku życia, z wykształceniem wyższym, wykonujący proste prace, niewymagające
kwalifikacji, takie jak zbieranie owoców, sprzątanie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi lub
prace budowlane.

Prelegent podkreślił, iż głównym powodem przyjazdu Ukraińców do Polski są motywy
ekonomiczne, związane z brakiem pracy lub niezadowolenie z dotychczasowego wynagrodzenia,
w Polsce ich zarobki są kilkukrotnie wyższe, ponadto niestabilna sytuacja gospodarcza na
Ukrainie zachęca do imigracji. Wskazał również, że na uczelniach wyższych na koniec września
2015 r. zarejestrowanych było 30,6 tys. studentów pochodzących z Ukrainy, których zdecydowana
większość deklarowała zamiar studiowania i podjęcia pracy na terenie Polski.
Na koniec przedstawiono rekomendacje, w ramach których wskazano, iż pożądane jest
stworzenie warunków swobodnej cyrkulacji zarobkowej z minimum formalności dla obywateli
Ukrainy oraz zapewnienie im skutecznej ochrony ich praw, przyjęcie długofalowej perspektywy
w kształtowaniu polskiej polityki migracyjnej, zachęcającej do pobytu długookresowego oraz
stworzenie systemu monitoringu rynku pracy pod kątem niedoborów i zapotrzebowania na pracę
cudzoziemców i zachęty obywateli Ukrainy i innych państw sąsiednich do podejmowania studiów
w Polsce.
Główne tezy prezentacji uzupełnił Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej, który wskazał na rolę kształtowania polityki migracyjnej przez kraje
Europy Zachodniej, osiedlania i asymilacji cudzoziemców na przekładzie Republiki Czeskiej oraz
funkcji Polski na Ukrainie jako inwestora i inicjatora zmian ekonomicznych.
W ramach przeprowadzonej dyskusji w tym obszarze Pani Barbara Kwapiszewska,
Dyrektor WUP w Poznaniu, poinformowała, iż w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie,
planowane jest utworzenie podstrony internetowej WUP, skierowanej dla obywateli Ukrainy,
wskazującej przydatne informacje na temat regionalnego rynku pracy, miejsca i sposobu
załatwiania różnych spraw bytowych oraz warunków życia w Wielkopolsce. Ponadto Pan Michał
Stuligrosz, Wicedyrektor WUP, w odniesieniu do prezentacji na temat pracy Ukraińców w Polsce,
zasugerował sformułowanie rekomendacji w tym zakresie również dla Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
W dalszej kolejności spotkania Pani Marta Zamiara, pracownik Wydziału ds. Pośrednictwa
Pracy WUP w Poznaniu, poinformowała o zmianach prawnych dotyczących zatrudnienia
cudzoziemców. Celem omawianych zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika
sezonowego, ograniczenie nadużyć związanych z funkcjonowaniem obecnego systemu
oświadczeń oraz zabezpieczenie praw zatrudnionych cudzoziemców. Planowane zmiany obejmują
nowe definicje pracy krótkoterminowej, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi, pracy sezonowej, w tym wprowadzone nowe typy zezwolenia na pracę
sezonową. Planowane jest także wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego dotyczącego
cudzoziemców, zintegrowanego dla wielu organów administracyjnych.
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W dyskusji nad tym punktem porządku obrad Pan Andrzej Soboń, przedstawiciel
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, poinformował o skali wydanych przez
WUW zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce w I połowie 2017 r., która wyniosła tyle, ile
w całym roku 2016. Ponadto szczegółowo omówił proces legalizacji zatrudnienia i postępowania
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
W uzupełnieniu tego zagadnienia Wiceprzewodniczący WRRP poinformował o wniosku
Wojewody Wielkopolskiego o wydanie opinii przez Radę w sprawie wojewódzkich kryteriów
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 36/2017 WRRP w Poznaniu
zmieniającą Uchwałę Nr 8/2017 z dnia 22 marca 2017 r. WRRP w Poznaniu w sprawie wykazu
zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być
dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na
ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego, którą przyjęto jednogłośnie.
W dalszej kolejności przystąpiono do dyskusji w ramach wolnych głosów. Omówiono
realizację inicjatywy z roku 2016, polegającej na rozpoczęciu studiów licencjackich w
Wielkopolsce przez 30 pielęgniarek z Obwodu Czernihowskiego, których ukończenie umożliwi
podjęcie pracy w zawodzie. Pierwsza grupa pielęgniarek podejmuje naukę na studiach
licencjackich w Kaliszu.
Po omówieniu powyższych spraw, Pan Karol Pufal, Wiceprzewodniczący WRRP,
podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i zaproszeniem na kolejne posiedzenie plenarne
zakończył spotkanie.
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