Polityka rynku pracy w woj. podlaskim w 2011 r.
– posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
w dniu 28 marca 2011 r.

Polityka rynku pracy województwie podlaskim w 2011 r. to temat posiedzenia
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku, która obradowała pod
przewodnictwem Wojewody Podlaskiego, p. Macieja Żywno, a w którym uczestniczył
również Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski. Członkowie Komisji wraz z
dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy z Białegostoku, Łomży i Suwałk dyskutowali
m.in. o sytuacji na rynku pracy w regionie, możliwościach aktywizacji osób
bezrobotnych.
Członkowie Komisji wysłuchali informacji przedstawionych przez P. Janinę Mironowicz
- Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dotyczących sytuacji na
podlaskim rynku pracy w 2010 r., projektów realizowanych w bieżącym roku, w
szczególności programu EURES oraz działań finansowanych z programów unijnych w
obszarze rynku pracy: Fundusz Europejski oraz Europejski Fundusz Społeczny
(POKL).
W dyskusji, członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, podkreślali konieczność
aktywizacji większej liczby osób dotkniętych bezrobociem, w szczególności osób
młodych, wkraczających na rynek pracy. Zwrócono także uwagę na wzmożenie
działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - samozatrudnienia, tworzenia nowych
miejsc pracy oraz podnoszenia kompetencji także w sferze społecznej. Obecni na
posiedzeniu dyrektorzy powiatowych urzędów pracy podkreślali, iż ogromnym
problemem, z jakim zmagają się urzędy, to wyeliminowanie osób, którym status
bezrobotnego pozwala uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, a nie są zainteresowane
znalezieniem pracy. Podkreślano także, iż specyfika rynku pracy dużych miast
województwa, Białegostoku, Łomży czy Suwałk jest różna i wymaga odmiennego
podejścia. Obecni na posiedzeniu, zgodnie stwierdzili, iż toczącą się dyskusja

społeczna w zakresie polityki runku pracy województwa, nie powinna ograniczać się
do jego skutków - te są znane - lecz do działań profilaktycznych.
Członkowie Komisji, realizując ustalenia z Prezydium WKDS, przyjęli jednogłośnie
następujące stanowiska: w sprawie realizacji przebudowy drogi S8 na odcinku
Jeżewo-Wyszków, w sprawie budowy lotniska regionalnego oraz modernizacji
infrastruktury kolejowej województwa podlaskiego. Ponadto w dniu dzisiejszym,
Przewodniczący WKDS powołał dwóch nowych członków Komisji reprezentantów
Forum Związków Zawodowych: p. Jolantę Jasińską - Przewodniczącą Zarządu
Wojewódzkiego FZZ oraz p. Piotra Bazyluka - członka Prezydium ZW FZZ.

