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Protokół Nr 1/2021  

z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Czarnkowie z dnia 24 marca 2021 roku 

 

Posiedzenie odbyło się w dniu 24 marca 2021 r. w sali konferencyjnej budynku A Zespołu Szkół  

im. J. Nojego w Czarnkowie, przy ul. Chodzieskiej 29.  

 

Było to posiedzenie szczególnie uroczyste, związane z zakończeniem 4-letniej kadencji Powiatowej 

Rady Rynku Pracy i podsumowaniem działań jakie zostały zrealizowane w latach 2016 – 2020 oraz 

inaugurujące posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2021 – 2024.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 8 na 10 członków nowo powołanej PRRP, co oznacza, że Rada była 

władna do wyrażania swojej opinii. 

 

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak otworzyła posiedzenie PRRP, powitała zgromadzonych  

a następnie - w formie prezentacji multimedialnej - podsumowała działania tego gremium będącego 

organem opiniodawczo-doradczym starosty w okresie minionej kadencji 2016 - 2020. 

 

W trakcie kilkunastu posiedzeń członkowie Rady omawiali i opiniowali niezwykle ważne sprawy 

dotyczące gospodarowania środkami Funduszu Pracy, promocji zatrudnienia, realizacji programów 

przeciwdziałania bezrobociu. 

 

Po zakończeniu prezentacji Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki podziękował członkom PRRP za 

owocną współpracę, cenne wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy  

w dotychczasowej kadencji 2016-2020, następnie wręczył listy z podziękowaniami. 

 

W dalszej części spotkania Pani Dyrektor omówiła organizację, zakres działania PRRP podkreślając 

możliwość inspirowania przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia  

oraz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie. 

 

Następnie odczytano zarządzenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianecki z dnia 22 lutego 2021r.  

w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2021-2024. 

W jej skład weszło 10 osób związanych z lokalnymi samorządami, organizacjami oraz 

stowarzyszeniami wg poniższego wykazu: 

Sławomir Kryger  Przedstawiciel Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego 

Jan Graczyk   Przedstawiciel Miasta i Gminy Wieleń  

Alina Matkowska  Przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka 

Tadeusz Pertek Przedstawiciel Powiatowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych 

Ryszard Woźny  Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
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Roman Bytyń Przedstawiciel Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko – 

Trzcianeckiego, Związek Pracodawców Prywatnych Konfederacja 

„Lewiatan” 

Przemysław Strutyński Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego 

Henryk Siemieniewski   Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

Zbigniew Rzysko  Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” 

Teresa Kina Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia  Związków 

Zawodowych  

 

Nowo powołanym członkom Rady zostały wręczone akty powołań, następnie zwrócono się do 

zgromadzonych członków o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zaproponowano dwóch kandydatów: Pana Sławomira Kryger  

i Pana Romana Bytynia. Przeprowadzono głosowanie jawne, którego wyniki przedstawiają się 

następująco: 

1. Pan Sławomir Kryger otrzymał 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 głosów „wstrzymujących 

się”. 

2. Pan Roman Bytyń otrzymał 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”. 

 

Większością głosów na Przewodniczącego PRRP wybrano Przedstawiciela Forum Gospodarczego 

Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Związek Pracodawców Prywatnych Konfederacja 

„Lewiatan” Pana Romana Bytynia. Na wiceprzewodniczącego PRRP wybrano jednogłośnie Pana 

Sławomira Kryger - Przedstawiciela Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. 

 

W dalszej części posiedzenia: 

1. Przedstawiono informację o zmianach na powiatowym rynku pracy w 2020 roku i udzielonej 

pomocy w ramach ustawy o COVID-19. 

 

Dyrektor PUP Czarnków poinformowała, iż na koniec 2020 roku zanotowano bezrobocie na poziomie 

1.525 osób - wzrosło o 11,4%, tj. o 156 osób r/r. 

Stopa bezrobocia w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na koniec roku wynosząc 4,7% (wzrost  

o 0,5 do roku poprzedniego) była najniższa w podregionie pilskim. 

 

W 2020 roku na działania interwencyjne na lokalnym rynku pracy wydatkowano środki  

w wysokości: 

1. Aktywizacja zawodowa i ochrona miejsc pracy: 

- 32,6 mln COVID działania / ochrona miejsc pracy, 

- 3,9 mln programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

- 0,9 mln  KFS (kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców) 

37,4 mln  

2. Łagodzenie skutków bezrobocia: 

- 4,5 mln zasiłki i dodatki aktywizacyjne dla bezrobotnych, 
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- 0,3 mln świadczenia integracyjne (CIS Gębice 121.600 zł/18 osób, 4,8 mln CIS Wieleń 

147.600zł /35 osób). 

3. Łącznie wydatkowana kwota środków na realizację lokalnej polityki rynku pracy 

wynosiła – 42,2 mln zł. 

4. Zakres wsparcia: 

- 7.780 miejsc pracy COVID (4.816 podmiotów złożyło wnioski na uprawnionych  

7.948 tj. 60%), 

- 482 osoby bezrobotne (programy aktywizacji bezrobotnych), 

- 429 osób KFS 

 8.691 osób objęto wsparciem finansowym. 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2020 roku racjonalnie wydatkował środki na aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych, czego dowodzą dwa wskaźniki: efektywność zatrudnieniowa  

i kosztowa, która za 2019 rok wynosiła: efektywność zatrudnieniowa 87,03%, natomiast efektywność 

kosztowa 8 374,30 zł.  

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej był wyższy niż wskaźnik krajowy (85,52%), natomiast  

w przypadku efektywności kosztowej był on niższy niż wskaźnik krajowy (10 154,30 zł). 

 

W dalszej części spotkania Pani Dyrektor przedstawiła zmiany w liczebności podmiotów gospodarki 

narodowej (wzrost o 295 podmiotów r/r) oraz osób pracujących (wzrost o 482 osoby r/r). 

Na koniec naświetliła bieżącą sytuację na rynku pracy oraz przeznaczenie środków na aktywizację 

zawodową w 2021 roku. 

 

2. Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

na 2021 rok. 

 

Pani Marzena Jackowska – Kierownik Filii PUP w Trzciance poinformowała, iż decyzją z dnia 

23.12.2020r.  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymano na 2021 rok limit środków Funduszu 

Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej w wysokości 5 403,7 tys. zł. ustaloną algorytmem, w tym: 

• środki FP 2 212 737,06 zł,  

• na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (dla osób powyżej 30 roku życia)                           

1 264 236,18 zł, 

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (dla osób do 30 roku życia)                           

1 926 737,39 zł. 

 

W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost przyznanych środków na Funduszu Pracy o 1.539,6 tys. zł,  

WRPO o 186,9 tys. zł, POWER o 454,2 tys. zł. Limit środków ustalony algorytmem na 2021r. jest 

obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2020 r. w wysokości 161 902,28 zł (stan na 

31.12.2020r.).  
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W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego założono aktywizację 315 osób bezrobotnych  

(w tym 264 osób do skierowania w 2021r.), jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej  

ze środków Funduszu Pracy wynosi 7.024,56 zł. 

 

Starosta – Feliks Łaszcz zwrócił uwagę na ilość słusznie zaplanowanych 96 dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na łączną wartość 2 234 000,00 zł. (w tym z: FP – 744 000 dla 31 osób, 

WRPO – 770 000 dla 35 osób, POWER – 720 000 dla 30 osób), z których będą mogły skorzystać 

m.in. osoby zmuszone do zakończenia działalności w czasie pandemii. 

Ponadto zapewnił członków Rady o możliwości dokonywania zmian w planie finansowym – zarówno 

w obszarze form aktywizacji jak i kwoty na nie przeznaczonej - w zależności od potrzeb lokalnego 

rynku pracy. 

 

Pani Dyrektor dodała, iż członkowie Rady oceniają racjonalność wydatkowania środków i na 

podstawie zgłaszanych opinii dokonywane są ewentualne korekty w planie finansowym. 

 

W dalszej części spotkania Pan Ryszard Woźny-przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 

zauważył, że od kilku lat w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych nie 

uwzględnia się refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 

W odpowiedzi Pani Marzena Jackowska wyjaśniła, iż jest to długa i trudna forma, która nie 

rozwiązuje problemu bezrobocia. Koszty związane z aktywizacją osób bezrobotnych poprzez 

refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są zbyt wysokie, co nie przekłada 

się na dużą liczbę zaktywizowanych osób. Pani Dyrektor dodała zaś, iż w odróżnieniu od dotacji, 

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest formą trudną do realizacji, 

gdyż pracodawcy mają problem w utrzymaniu utworzonego stanowiska pracy przez 24 miesiące. 

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano 

projekt planu finansowo-rzeczowego  aktywizacji osób bezrobotnych na 2021 r.  

 

3. Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych na 2021 rok. 

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora przedstawił propozycje kierunków szkoleń osób 

bezrobotnych na 2021 rok wyjaśniając źródła ich opracowania oraz naświetlił efektywność szkoleń 

indywidualnych i w ramach bonów szkoleniowych zorganizowanych w roku 2020. 

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych na 2021 rok. 

 

4. Przedstawiono informację o zatrudnianiu cudzoziemców-rejestracja oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawane zezwolenia na pracę sezonową.  

 

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora poinformował, iż w roku 2020 do PUP wpłynęły ogółem 

(cały powiat) 1 343 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,  z czego 1 307 zostało 

wpisanych do ewidencji oświadczeń.  



 
 

5 

Tymczasem wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonową wpłynęło 459, z czego wydanych 

zostało 313 zezwoleń.  

Zezwolenia na pracę sezonową przewidziane były dla podmiotów, których zakres działalności 

obejmuje jedną z podklas działalności wg PKD: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo 

(uprawy rolne, chów i hodowała zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową),działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (zakwaterowanie, działalność usługowa 

związana z wyżywieniem). 

 

W mijającym roku najliczniejszą grupą cudzoziemców, którym zostały wydane oświadczenia  

o powierzeniu pracy i zezwolenia na pracę sezonową stanowią obywatele Ukrainy.  

 

W  roku 2020 roku pracodawcy zgłaszali mniejsze zapotrzebowanie na zatrudnienie cudzoziemców, 

niż w roku 2019, zarówno w formie oświadczeń o powierzeniu pracy, jak i zezwoleń na pracę 

sezonową. Natomiast w roku 2021, w miesiącach styczeń i luty, nastąpił wzrost rejestracji 

oświadczeń, analogicznie do ww. miesięcy w 2020 roku. 

 

Starosta – Feliks Łaszcz dodał, iż mimo kryzysu wywołanego pandemią, rynek pracy wciąż zmaga się 

z deficytami, jeśli chodzi o siłę roboczą zwłaszcza w zakresie prac prostych, i tutaj cudzoziemcy 

rozwiązują na ogół ten problem, gdyż Polacy niechętnie podejmują tego rodzaju pracę. 

 

W dalszej kolejności członkowie Rady jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2020 roku. 

Dalsze punkty posiedzenia - z uwagi na obszerne materiały merytoryczne przekazane członkom Rady 

- nie zostały omawiane. 

 

Na koniec posiedzenia Pan Feliks Łaszcz ponownie podziękował zebranym członkom Rady za chęć 

współpracy i ogromne wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy podkreślając ich 

społeczne zaangażowanie a Pan Roman Bytyń podziękował członkom Rady za wybór i obdarzenie go 

zaufaniem oraz zapewnił, iż postara się sumiennie wypełniać swoje obowiązki  

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy i protokół zakończono, i po zapoznaniu się  

z jego treścią podpisano. 

 

Protokołowała: Inspektor - Katarzyna Krzysztofik      

  

 

 


