
 
 

1 

Protokół Nr 2/2021  

z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie 

z dnia 23 listopada 2021 roku 

   

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRRP Roman Bytyń, który otworzył posiedzenie PRRP,  

powitał członków rady oraz przedstawił organizację oraz tryb działania rad rynku pracy. 

W posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy uczestniczyło 5 na 10 członków (co oznacza,  

że PRRP była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Kierownik 

Filii w Trzciance Marzena Jackowska, Kierownik CAZ Monika Szymanowicz. 

 

Przewodniczący PRRP przedstawił porządek posiedzenia PRRP, który został jednogłośnie przyjęty: 

1. Omówienie sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec października 2021r i w okresie 

ostatnich 2 lat. 

2. Analiza wykonania i zaangażowania planu finansowo - rzeczowego programów aktywizacji 

bezrobotnych za okres styczeń – październik 2021 rok. 

3. Przedstawienie propozycji zmian do planu finansowo – rzeczowego programów aktywizacji 

bezrobotnych na 2021r. 

4. Przedstawienie udzielonej pomocy w ramach ustawy o COVID-19 dla przedsiębiorców z terenu 

powiatu w latach 2020-2021. 

5. Przedstawienie informacji o zarejestrowanych oświadczeniach o powierzeniu pracy oraz 

wydanych zezwoleniach na pracę sezonową za okres styczeń – październik 2021 rok. 

6. Realizacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie styczeń – październik 2021 rok.  

7. Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń. 

8. Wolne wnioski i głosy. 

 

W trakcie spotkania: 

1. Przedstawiono zmiany na powiatowym rynku pracy na koniec października 2021r  

i w okresie ostatnich 2 lat. 

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawiła Pani Krystyna Wawrzyniak, 

która omówiła zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim  

na przestrzeni kilku ostatnich lat i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, poziom 

zagospodarowanych ofert pracy a także poinformowała jak kształtowała się stopa bezrobocia na 

koniec  września 2021 roku w podregionie pilskim.  

Poinformowała zebranych, iż w 2021 roku dwa zakłady pracy zgłosiły zwolnienia grupowe: 

Poczta Polska S.A. i Henkel Polska Operations sp. z o.o. (mieszalnia farb i tynków suchych).  

Pani Marzena Jackowska dodała, iż podczas spotkania w firmie Henkel uzyskała informację, iż  

całkowite wygaśnięcie zakładu nastąpi do 31.12.2022 roku, a zwolnieni pracownicy podejmą pracę  

w ościennych zakładach. 
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W 2020 roku nie odnotowano licznych zwolnień grupowych, jeden zakład pracy (Spółdzielnia 

Inwalidów Przyszłość z Trzcianki) zgłosił zwolnienie grupowe. 

 

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). 

a także poinformowała o planowanych zmianach w ustawie o cudzoziemcach. 

W dniu 17 listopada 2021r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Główne zmiany 

w ustawie dotyczą zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi. Praca na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy. Nie będzie już  

12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego”, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez 

przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. Wprowadzono również uzależnienie wpisu 

oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia, co ma 

zapewnić większą ochronę polskiego rynku pracy. 

Tymczasem z przedstawionych danych statystycznych wynika, iż w  roku 2021 roku pracodawcy 

zgłaszali większe zapotrzebowanie na zatrudnienie cudzoziemców, niż w roku 2020, zarówno  

w formie oświadczeń o powierzeniu pracy, jak i zezwoleń na pracę sezonową. 

 

2. Przedstawiono wykonanie i zaangażowanie planu finansowo - rzeczowego programów 

aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń – październik 2021 rok. 

 

Pani Monika Szymanowicz przedstawiła informację z wykonania planu finansowo-rzeczowego  

i programów aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń – październik 2021. Na koniec października 

2021 roku dysponowano kwotą środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 5 706,4 

tys. zł. (w 2020 r.  - 3 901,0 tys. zł). 

W okresie styczeń – październik 2021 r. aktywizacją objęto 640 osób bezrobotnych, 

w tym 572 osoby skierowano w 2021 roku. 

Zaangażowanie środków w zawartych umowach wg stanu na dzień 31 października br. wynosiło  

4 392,1 tys. zł, tj. 77,0% planu finansowego na 2021 rok.  

W okresie styczeń – październik 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 3 527,2 tys. zł, tj. 61,8% 

planu finansowego. 

 

3. Zaopiniowano propozycję zmian do planu finansowo – rzeczowego programów aktywizacji 

bezrobotnych na 2021r. 

Pani Monika Szymanowicz przedstawiła do zaopiniowania projekt zmian do planu finansowo-

rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2021 roku w ramach algorytmu Funduszu Pracy oraz 

programów z rezerwy FP. 
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Poinformowała zebranych, iż pozostają do zagospodarowania wolne środki finansowe  

przeznaczone pierwotnie na realizację prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie 

użytecznych i kosztów przejazdu do pracy, a w ramach programów z rezerwy FP – oszczędności  

z realizacji staży i prac interwencyjnych. 

Wolne środki finansowe proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie podejmowania działalności 

gospodarczej. Zachodzi zatem konieczność dokonania zmian w planie finansowo-rzeczowym. 

Projekty współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlegają opinii 

Powiatowej Rady Rynku Pracy, ponieważ realizowane są na podstawie zawartej umowy pomiędzy 

powiatem a samorządem wielkopolskim. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień, w przeprowadzonym głosowaniu większością głosów pozytywnie 

zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego  aktywizacji osób bezrobotnych w 2021r. 

 

W dalszej części spotkania - na wniosek Dyrektora - w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie 

zdecydowano o upoważnieniu Dyrektora PUP w Czarnkowie do dokonywania zmian  

w planie rzeczowo-finansowym aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2021 roku. 

 

4. Przedstawiono udzieloną pomoc w ramach ustawy o COVID-19 dla przedsiębiorców  

z terenu powiatu w latach 2020-2021. 

Pani Marzena Jackowska pokrótce omówiła formy pomocy - na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 

poz.1842 z późn. zm.), zasady jej udzielania oraz wysokość udzielonego wsparcia przez urząd pracy 

dla przedsiębiorstw. 

 

Łączny limit Tarczy w latach 2020 -2021 roku wynosił 47,2 mln zł, z czego wydatkowano łącznie 

37,9 mln zł tj. 80,3%. Dzięki wypłaconej pomocy finansowej w wysokości 37,9 mln zł tj. obsłużono 

5.798 wniosków i dofinansowano 8.849 miejsc pracy.  

 

5. Omówiono realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie styczeń – październik 

2021 rok.  

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji KFS w 2021r.  

W br. urząd pracy na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponował kwotą 975 3 tys. zł. Łączna kwota była wyższa od 

roku poprzedniego o 105,9 tys. zł. 

Wzrosła ilość zawartych umów na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników  

i pracodawców. W 2021r. wyniosła 70 umów, w roku poprzednim 59.  

Ilość pracodawców objętych kształceniem ustawicznym – 28, w roku ubiegłym 16 osób.  

Ilość pracowników objętych kształceniem ustawicznym – 542 osoby, tj. o 129 osób więcej aniżeli  

w roku poprzednim. 



 
 

4 

 

6. Umorzono nienależnie pobrane świadczenia. 

Pani Dyrektor poinformowała zebranych, kiedy dochodzi do powstania świadczenia nienależnego oraz 

zaznaczyła, iż wszczęto postępowanie z urzędu o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń 

w wysokości 820,50 zł.  

Świadczenia nienależne tj. wypłacone mimo zaistnienia okoliczności, które powodują ustanie prawa 

do jego pobierania, dotyczy 19 osób, które mimo wysyłanych upomnień i prowadzenia postępowania 

nie uregulowały należności. Należności powstały z tytułu nieprawnie pobranych zasiłków dla 

bezrobotnych, badań lekarskich, które stanowią koszty związane z nieukończeniem szkolenia 

zawodowego. W 2 przypadkach wśród wymienionych dłużników nastąpił zgon. 

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne oscylują  

w wysokości od 15,00 zł do 70,64 zł. Są to kwoty, które nie pokryją kosztów postępowania 

egzekucyjnego, a ich dochodzenie z punktu finansów publicznych jest nieracjonalne. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie PRRP jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek  

o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń wg przedstawionego wykazu o łącznej kwocie  

820,50 zł.  

Z uwagi na długie terminy powstania należności Pan Sławomir Kryger poprosił o przygotowywanie 

takiego wykazu w systemie rocznym, aby nie dopuścić do wieloletnich zaległości. 

 

W dalszej części spotkania Pani Dyrektor przedstawiła sprawę mieszkanki gminy Czarnków. 

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie PRRP po wysłuchaniu przedstawionych dowodów 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia  

w wysokości 3.675,20 zł. 

 

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

z jego treścią podpisano.  

 

Protokołowała:  

Ewa Marcińczak      

 


