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Protokół Nr 24/2017 

posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 

z 20 marca 2017 r.  
godz. 10.00 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia. 

 

 Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc stwierdzając quorum otworzyła  

24 posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Powitała Członków Komisji oraz referujących dyrektorów właściwych departamentów. 

Załącznik Nr 1, 2 

  

2. Przyjęcie  porządku posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Sejmiku w tym: 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy  

w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku. Monitoring realizacji Regionalnego 

Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2016 rok”; 

 Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia materiału informacyjnego pt. „Miasta Cittaslow, 

jako perspektywiczny punkt wizerunkowy województwa warmińsko-mazurskiego”; 

 Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem województwa Warmińsko-

Mazurskiego za rok 2016. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

6.Zakończenie posiedzenia. 

 Do zaproponowanego porządku obrad nie zostały zgłoszone uwagi i został on podany 

pod głosowanie. Wyniki głosowania: „Za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało 

się” – 0 głosów. Tym samym porządek obrad został przyjęty. 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXV  Sesję Sejmiku. 

 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji  

na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku. 

Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2016 

rok”. 

 

Pan Wiesław Drożdżyński Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Olsztynie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dokument „Analiza sytuacji na 

rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku. Monitoring realizacji 

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2016 rok”. 

Pan Dyrektor poinformował m.in., że przedstawiony materiał opisuje sytuację na rynku pracy 

województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku, która od kilku lat charakteryzuje się 

pozytywnymi tendencjami w zakresie kształtowania się liczby bezrobotnych. Rok 2016 

przyniósł kolejny spadek liczby bezrobotnych  oraz stopy bezrobocia.  W grudniu 2016 roku 

odnotowano najniższy od dziesięciu lat poziom bezrobocia rejestrowanego. Podkreśliła, iż 

niewątpliwie ten stan rzeczy jest ściśle związany z obecną sytuacją gospodarczą, która po 
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okresie spowolnienia od 2014 roku  wskazuje stopniową tendencję wzrostową. Skutkiem tego 

ożywienia jest systematycznie malejące bezrobocie oraz rosnące zatrudnienie. Sytuację tę 

najlepiej obrazują wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej i Ludności. Poinformował 

m.in., że w III kwartale 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej w województwie 

wyniósł 54,4%, wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 49,5%, a stopa 

bezrobocia 8,9%. Zachodzące zmiany nie niwelują jednak niejednorodności polskiego rynku, 

gdzie obok centrów rozwoju istnieją regiony słabiej rozwinięte. 

 

Następnie Przewodnicząca komisji. p. Jolanta Szulc poprosiła radnych  

o zadawanie pytań. 

 

Radny p. Józef Dziki zapytał, czy w przedstawionych statystykach w przypadku spadku 

bezrobocia są brani pod uwagę tylko polscy pracownicy, czy również legalnie pracujący 

zagraniczni pracownicy, którzy posiadają zezwolenia. 

 

Dyrektor p. W. Drożdżyński wyjaśnił, że jeżeli jest to osoba, która spełnia warunki, które 

wynikają z ustawy i dana osoba jest obcokrajowcem i wykonywała legalną pracę w Polsce, 

została zarejestrowana, uzyskała status osoby bezrobotnej, to jest brana pod uwagę. Na 

pytanie Radnego p. J. Dzikiego jaki to jest procent powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć. 

Dodał, iż jest to możliwe ale wymaga dodatkowej weryfikacji w urzędach pracy.  

 

Radny p. Józef Dziki zwrócił uwagę, iż pracowników zagranicznych jest coraz więcej. 

Dodał, że pracodawcy często szukają pracowników, którym oferują niskie płace. Jest pełno 

ogłoszeń w mediach. Podkreślił, iż trzeba coś z tym zrobić, bo to jest zagrożenie dla 

pracowników, ponieważ te standardy pracy mają iść do góry ale zaniża się te standardy przez 

zatrudnianie za najniższą krajową pracowników z Ukrainy, Białorusi i innych pracowników i 

jeszcze im się to opłaca.  

 

Pan Drożdżyński powiedział, że od 1 stycznia miała wejść nowelizacja ustawy  

w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, gdzie zostały bardzo rygorystycznie określone 

zasady. Wojewoda wydaje zezwolenia na legalną pracę. Jednak po przeprowadzonej kontroli 

stwierdzono, iż 80% deklarowanych pracowników nie pracowało  u danych pracodawców. 

Chodzi tylko o to, aby uzyskać zezwolenie i przekroczyć granice Shengen w celu wyjazdu na 

zachód. 

 

Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała m.in. jak rzeczywiście wygląda sytuacja osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy, gdyż z pobieżnej oceny danych, które przedstawił Pan 

Dyrektor zauważalna jest stabilizacja. Zapytała m.in. o to, czy oznacza to, że rynek jest 

„nasycony”, co oznaczałoby, że nie pojawiają się inni niepełnosprawni zainteresowani 

podjęciem pracy.  

 

Dyrektor p. W. Drożdżyński  odpowiedział, że jest tu dynamika dlatego, że są odpływy i 

napływy z tym, że niestety utrzymuje się troszeczkę mniej tych osób, 

 bo mimo wszystko dosyć spora grupa jest aktywizowana. W Programie w działaniu 10.1 tam 

są poszczególne kategorie osób, które mają być objęte aktywizacją czyli osoby długotrwale 

bezrobotne, kobiety w tym są również osoby niepełnosprawne. Jest do osiągnięcia pewien 

określony poziom aktywizacji osób w tych różnych kategoriach o których mówiono 

wcześniej. 
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Radny p. Paweł Szliwiński zadał pytanie odnośnie barometru zawodów. Zapytał czy to jest 

instrument, który był tworzony po to, żeby go wysłać do szkół, do instytucji do 

przedsiębiorstw i czy on jest wykorzystywany w jakiś sposób później. Zdaniem Radnego jest 

to doskonałe narzędzie do analizy trendu i zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne 

zawody.  

 

Dyrektor p. W. Drożdżyński odpowiedział, że  ma nadzieję, że jest wykorzystywany. 

Podkreślił, że to jest metodologia, która została wypracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy 

na podstawie projektu z Finami w Krakowie i wypracowali tę metodologię. Dodał, że mówi 

ona o przewidywanym zapotrzebowaniu w roku następnym. Nadmienił, że to robią w 

czerwcu br. ocenią, co się działo w roku poprzednim. Sąd wysyłają na strony internetowe do 

powiatowych urzędów pracy, do tych wszystkich, którzy mogliby być tym zainteresowani, a 

czy jest to wykorzystywane to nie robią takich badań. 

 

Radny p. Paweł Szliwiński powiedział, iż Ministerstwo Edukacji ma bazować na 

parametrach i wskaźnikach przekazywanych od Urzędów Pracy w sprawie subsydiowania 

szkół branżowych. Szkoły, które będą się wpisywały w przewidywalność zawodów 

deficytowych będą bardziej subsydiowane od szkół nadwyżkowych. 

 

Dyrektor p. Drożdzyński dodał, iż dyrektorzy szkół w momencie kiedy chcą uruchomić 

nowy kierunek kształcenia zawodowego zwracają się do PUP i WUP  

o wydanie opinii dotyczącej uruchomienia tego kierunku.  

 

Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP p. Bartosz Szurmiński, odniósł się do 

barometru zawodów. Powiedział, iż w oparciu o te dane przedstawicielki wojewódzkiego 

urzędu pracy organizowały panel ekspercki w tym środowisku, gdzie jest zapotrzebowanie na 

dane zawody i było to wszystko dyskutowane. Podkreślił, 

iż statystyka to jest punkt wyjścia, ale nie jedyny czynnik, który decyduje  

o wszystkim. To ludzie w powiecie określają, czy będzie zapotrzebowanie, czy występuje 

deficyt w danej branży. Uzyskiwane dane są wykorzystywane przy ocenie projektów 

unijnych. Kolejno odniósł się do zatrudniania niepełnosprawnych, dodał, że żaden wniosek z 

EFS- u nie przejdzie jeżeli nie ma przy opisie etapu rekrutacji analizy sytuacji osób z niepełno 

sprawnościami, wówczas nie ma możliwości otrzymania dofinansowania.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc powiedziała, iż  analizując przedstawiony 

materiał zauważyła, że wszystkie województwa Polski Wschodniej jakby były w tyle. 

Zapytała czy te środki są nieprawidłowo wykorzystywane i jakie środki musiałyby zasilić te 

województwa. W ramach Polski Wschodniej jest Internet szerokopasmowy i chyba nadal nie 

ma ostatniej mili i to może nas bardzo blokuje. Zapytała jakie działania musiałyby być 

podjęte, czy była robiona tego typu analiza żeby zbliżyć się bo te punkty procentowe, które 

były przedstawione wyglądają słabo. Zapytała, czy jesteśmy w stanie kiedykolwiek dogonić 

te województwa, które nie są ciągle w tym „ogonie”. Należałoby wyrównać te szanse np. 

stworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi, żeby chcieli tu mieszkać, bo jak się patrzy na te 

dane to właściwie nic się nie zmieniło od lat. Czym my chcemy przyciągnąć ludzi  

i przedsiębiorców, aby im stworzyć miejsca pracy  itd.? Z przedstawionej informacji wynika, 

że w powiecie nowomiejskim ilość bezrobotnych się zmniejszyła, natomiast analizując ten 

materiał stwierdziła, że również ilość przedsiębiorstw się zmniejszyła. Więc co się stało, 

jeżeli ci ludzie zrezygnowali z tego samo zatrudnienia czy też  

z prowadzenia małych przedsiębiorstw, czy  to znaczy że wyjechali i to masowo? 

Przewodnicząca powiedziała, iż jest to dramat, że wydaje się ogromne pieniądze na 
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stworzenie stanowisk pracy, na samo zatrudnienie i jakie są z tego efekty?  Zapytała, czy 

Departament Polityki Regionalnej korzysta z tych danych i czy jest w stanie coś zmienić? 

Dodała, iż każdy materiał służy temu, żeby można było wyciągnąć wnioski i podjąć działania. 

 

Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński powiedział m.in., że Departament Polityki 

Regionalnej korzysta z tych badań po to, aby m.in. przygotować dane na temat bezrobocia. 

Zdaniem Pana Marcina Kuchcińskiego wpływ na zmniejszenie bezrobocia mogą mieć nowe 

miejsca pracy, oferujące wynagrodzenie na odpowiednim poziomie. Podkreślił, że nie chodzi 

o ściąganie przedsiębiorców, którzy będą gwarantować bardzo niskie płace. Dodał również, 

że wpływ na zmniejszenie bezrobocia może mieć poprawa infrastruktury drogowej. 

Podkreślił, że istotną rolę inwestorzy i przedsiębiorcy. Nadmienił, że jako województwo cały 

czas się rozwijamy, ale pozostałe, lepsze województwa również nie stoją w miejscu i się 

rozwijają. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc pokreśliła, iż muszą nadal zwracać uwagę na 

infrastrukturę drogową, kolejową i Internet szerokopasmowy ponieważ  infrastruktura w 

województwie rozwija się zbyt wolno.  

 

Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała, co się stało z pieniędzmi, które w poprzednim okresie 

finansowania były przeznaczone na ostatnią milę? 

 

Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński odpowiedział, iż w tym projekcie nie było 

pieniędzy na ostatnią milę. Program Polski Wschodniej zakładał tylko i wyłącznie 

wybudowanie szkieletu z punktami dostępowymi, natomiast ostatnia mila czyli, to od tego 

szkieletu do domu, to tym mieli zająć się operatorzy w oparciu o racjonalnych biznesmenów. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie 

przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-

mazurskim w 2016 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz 

Zatrudnienia za 2016 rok”. Za pozytywnym przyjęciem uchwały głosowało – 7 radnych, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

 

 Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia materiału informacyjnego  

pt. „Miasta Cittaslow, jako perspektywiczny produkt wizerunkowy województwa 

warmińsko-mazurskiego”. 

 

Dyrektor Departamentu Turystyki p. Dorota Zalewska – Bomba korzystając  

z prezentacji multimedialnej przedstawiła materiał informacyjny  

pt. „Miasta Cittaslow, jako perspektywiczny produkt wizerunkowy województwa warmińsko-

mazurskiego”. 

 

Radny p. Paweł Szliwiński zapytał o kryteria wejścia miast do sieci Cittaslow?  

 

Dyrektor Departamentu Turystyki p. Dorota Zalewska odpowiedziała,  

iż teoretycznie pierwszą zasadniczą rzeczą, to jest to, że miasto nie może liczyć więcej niż 50 

tys. mieszkańców. Kolejno Pani dyrektor przedstawiła procedurę przystąpienia do sieci 

Cittaslow. Powiedziała m.in., że każde miasteczko samo musi się zastanowić, czy interesuje 

go ta idea. Jest podejmowana uchwała Rady Miasta do przystąpienia, ponieważ przynależność 

do Polskiej Krajowej Sieci jest równoznaczna z deklaracją przystąpienia do sieci 

międzynarodowej. Następnie miasteczko musi uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw 
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Zagranicznych do tego, aby do takiej sieci międzynarodowej przystąpić. Dodała, że sieć 

międzynarodowa przysłała im informację i regulamin, które zmuszają każde miasto do takiej 

certyfikacji. Taką certyfikację, czyli samoocenę  przeprowadza miasteczko kandydujące ale 

pod opieką jednego z miast, które już jest w tej sieci. I jeżeli przy tej ocenie, te kryteria, które  

są tam wymagane miasteczko osiągnie 51 punktów i więcej ma szansę przystąpić  

do sieci Cittaslow. Członkowie płacą opłaty do sieci krajowej i sieci międzynarodowej. 

 

Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała, czy zostały jakieś pieniądze na inwestycje  

w miastach Cittaslow?  

 

Radna p. Bernadeta Hordejuk powiedziała m.in., że sens powoływania stowarzyszeń jest 

trochę inny, ponieważ w zasadzie  wzorem  rozdania środków unijnych na lata 2007-2013, 

wszystkie samorządy były skupione wokół Kanału Elbląskiego i podpisywały umowy, które 

miały gwarantowane środki. Dodała, że dzisiaj nastąpił kolejny krok w tej perspektywie i 

takie same środki zostały zagwarantowane dla miast Cittaslow jak i na EGO i Stowarzyszenia 

Wiellkich Jezior Mazurskich tylko w zupełnie różnych dziedzinach. Każdy ma inną ideę i z 

czymś innym się wiąże. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc podkreśliła, iż Departament Turystyki powinien 

koordynować i nadzorować w jakiś sposób rozwój turystyki. Dodała, że każda współpraca 

daje jakieś owoce tego wszystkiego, także na pewno trzeba mocno się napracować, ale na 

pewno warto. Poprosiła, żeby osoby, które zajmują się poszczególnymi stowarzyszeniami 

chociaż w departamencie ze sobą rozmawiały, to wtedy będzie duży sukces. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała treść uchwały w sprawie rozpatrzenia materiału 

informacyjnego pt. „Miasta Cittaslow, jako perspektywiczny produkt wizerunkowy 

województwa warmińsko-mazurskiego” pod głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem 

uchwały głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

 

 Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem 

województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2016. 

 

Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji omówił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem województwa Warmińsko-

Mazurskiego za rok 2016. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poddała ww. treść uchwały pod głosowanie. Za 

pozytywnym przyjęciem uchwały głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie było. 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zarządziła  głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołu  głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, 

wstrzymujących – 0. 
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6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc podziękowała zebranym za udział  

w obradach. Następnie zamknęła  24 posiedzenie Komisji  Strategii Rozwoju w dniu 

20.03.2017 r. 

        Przewodniczący Komisji 

 

 

        Jolanta Szulc 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 

 


