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Protokół Nr 2/2022  

z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

   

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRRP Roman Bytyń, który otworzył posiedzenie PRRP  

i  powitał członków rady. 

W posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy uczestniczyło 7 na 10 członków (co oznacza,  

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

Filii w Trzciance Marzena Jackowska oraz Zastępca Dyrektora PUP Dariusz Jackowski. 

 

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

1. Sytuacja na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2022 roku. 

2. Założenia i realizacja ustawy specjalnej tj. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

(Dz. U. poz. 583) w zakresie dotyczącym rynku pracy. 

3. Informacja z wykonania planu finansowo-rzeczowego programów aktywizacji bezrobotnych za 

okres styczeń - maj 2022 roku. 

4. Propozycja zmian do planu finansowo – rzeczowego programów aktywizacji bezrobotnych  

na 2022 rok. 

5. Realizacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie styczeń – maj 2022 roku.  

6. Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń. 

7. Wolne wnioski i głosy. 

 

W trakcie spotkania: 

1. Przedstawiono sytuację na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2022 roku. 

Pani Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż na koniec maja 2022r. poziom bezrobocia w powiecie 

czarnkowsko – trzcianeckim wynosił 976 osób ( w tym 72 obywateli Ukrainy).  

Poziom bezrobocia spadł o 31,1% (441 osób) w porównaniu do maja poprzedniego roku i o 1,0%  

(10 osób) w odniesieniu do kwietnia br.  

Od początku funkcjonowania gospodarki rynkowej tj. od 1989r. nie odnotowano tak niskiego poziomu 

liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia.  

Stopa bezrobocia na koniec kwietnia br. w powiecie wyniosła 3,1%, w kraju w tym samym czasie 

wyniosła 5,2%, w Wielkopolsce 2,9%. Już od kilku lat rynek pracy w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w regionie pilskim. Stopa bezrobocia jest 

jednym z mierników oceny rozwoju gospodarczego regionu. Spadające bezrobocie to niestety coraz 

gorsze informacje dla pracodawców, którzy nie mogą znaleźć chętnych do pracy, zwłaszcza przy 

pracach prostych i sezonowych. 
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Analizując wskaźnik bezrobocia rejestrowanego pokazujący liczbę bezrobotnych do liczby ludności  

w wieku produkcyjnym największe natężenie bezrobociem w maju 2022r. występowało  

w mg. Krzyż – 3,2%, najmniejsze w g. Połajewo – 0,5%.  

Struktura bezrobocia dowodzi tymczasem, iż w zasobie bezrobotnych dominują osoby, które bardzo 

trudno zaktywizować, tj.: 

➢ osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiące 34,3% ogółu bezrobotnych (335 osób), 

➢ osoby długotrwale bezrobotne stanowiące prawie 31,7% ogółu bezrobotnych (309 osób), 

➢ osoby bez doświadczenia zawodowego stanowiące prawie 19,9% ogółu bezrobotnych  

(194 osoby). 

 

Na koniec zasygnalizowano, iż w okresie styczeń-maj 2022 roku wyrejestrowano o 89 osób 

bezrobotnych więcej aniżeli zarejestrowano. Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano  

w tym okresie 49% ogółu wyrejestrowanych. Natomiast w analogicznym okresie 2021r. odpływ 

bezrobotnych przewyższał napływ o 108 osób. Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano, w tym 

okresie 53% ogółu wyrejestrowanych. 

 

2. Przedstawiono założenia i realizację ustawy specjalnej tj. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583) w zakresie dotyczącym rynku pracy. 

 

Ten punkt posiedzenia zreferowała Pani Marzena Jackowska, która poinformowała zebranych  

o głównych założeniach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r., jej przepisy obowiązują z mocą wsteczną  

od 24 lutego 2022 r.  

Poinformowała, iż każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może 

zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach 

jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować mogą się również osoby starsze: kobiety powyżej 60 roku 

życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy i uzyskaniu statusu 

bezrobotnego obywatele Ukrainy mogą skorzystać na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, 

ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Do końca maja br. zaktywizowano 16 osób na kwotę 85 300,00 w ramach dodatkowych środków 

finansowych z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 390 000,00 zł  na aktywizację obywateli 

Ukrainy.  
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3. Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo-rzeczowego programów 

aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń - maj 2022 roku. 

 

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z wykonania planu finansowo-

rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń – maj 2022 rok. 

Na koniec maja 2022 roku dysponowano kwotą środków Funduszu Pracy na finansowanie programów 

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 

6 010 517,80  zł. W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 725 osób 

bezrobotnych, w tym  590 osób do skierowania w 2022 roku.  

W okresie styczeń – maj 2022 r. aktywizacją objęto 467 osób bezrobotnych, w tym 332 osoby 

skierowano w 2022 roku. 

Zaangażowanie środków w zawartych umowach (łącznie z zobowiązaniami z umów zawartych  

w 2021 r.) wg stanu na dzień 31 maja br. wynosi 3 209,5 tys. zł, tj. 53,4% planu finansowego na 2022 

rok. W okresie styczeń – maj 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1 737,2 tys. zł, tj. 28,9% 

planu finansowego. 

Decyzją Ministra z dnia 28 kwietnia br. Urząd otrzymał środki finansowe w wys. 390 tys. zł  

na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców – obywateli Ukrainy, 

którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zaplanowano 

aktywizację 60 osób bezrobotnych – obywateli Ukrainy. Do 31 maja br. programem objęto 16 osób. 

Zaznaczyć należy, że łącznie aktywizacją objęto 34 obywateli Ukrainy, zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne, bowiem aktywizacja miała miejsce jeszcze przed otrzymaniem dedykowanych środków, 

w ramach środków Funduszu Pracy.  

 

4. Przedstawiono propozycję zmian do planu finansowo – rzeczowego programów aktywizacji 

bezrobotnych na 2022 rok. 

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła do zaopiniowania propozycje zmian do planu 

finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2022 roku.  

Ze względu na wykorzystanie środków przeznaczonych na staże, proponuje się zwiększenie planu na 

to zadanie - z powodu możliwych rejestracji absolwentów szkół ponadpodstawowych. Przesunięcie 

następuje z zadania szkolenia (rezygnacja z planowanej trójstronnej umowy szkoleniowej) oraz 

zadania prace interwencyjne (pozostają wolne środki ze względu na możliwy obecnie do realizacji 

okres prac interwencyjnych). Zachodzi zatem konieczność dokonania zmian w planie finansowo-

rzeczowym. Poza tym zwiększono plan finansowy na roboty publiczne w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych do świadczenia usług na rzecz cudzoziemców z Ukrainy skoszarowanych w szkole na 

ul. Chodzieskiej w Czarnkowie. 

 

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. 
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Po wysłuchaniu wyjaśnień, w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano 

projekt planu finansowo-rzeczowego  aktywizacji osób bezrobotnych w 2022 r.  

 

Na koniec Pani Dyrektor wyjaśniła na czym polega bon na zasiedlenie, jaką kwotę można uzyskać,  

na jakich warunkach oraz jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu. Celem tego narzędzia 

jest pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 

 

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 przygotowania zawodowego dorosłych.  

W odpowiedzi Pani Dyrektor zapewniła, iż ww. forma zostanie uwzględniona w planie finansowym 

wnioskując jednocześnie o upoważnienie do dokonywania niewielkich zmian w planie finansowo – 

rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2022 roku. 

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zdecydowano o upoważnieniu Dyrektora 

PUP w Czarnkowie pod warunkiem zreferowania dokonanych zmian w planie na najbliższym 

posiedzeniu Rady.  

 

5. Przedstawiono realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie styczeń – maj 2022 

roku. 

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora przedstawił informację z realizacji KFS okresie styczeń 

– maj  2022r. oraz priorytety wydatkowania środków.  

W 2022 roku urząd pracy na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników  

i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponuje kwotą 723 651,00 zł,  

w tym    w ramach limitu 549 400,00  zł oraz w ramach rezerwy  174 251,00 zł. Łącznie kwota jest 

niższa od kwoty z roku poprzedniego o 251 649,00 zł. 

Wyjaśnił, iż w przypadku: 

- mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100 % kosztów kształcenia 

ustawicznego, 

- pozostałych firm pracodawca pokrywa 20 % kosztów szkolenia. 

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć  

w danym roku 300 % przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika kształcenia.  
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6. Przedstawiono sprawę umorzenia nienależnie pobranego świadczenia. 

Pani Marzena Jackowska – Kierownik Filii w Trzciance przedstawiła sprawę mieszkańca Trzcianki.  

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie PRRP po wysłuchaniu przedstawionych dowodów 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia  

w kwocie 1.588,85 zł.  

 

7. Wolne wnioski i głosy. 

W wolnych głosach Pani Marzena Jackowska poinformowała, iż od 12 lipca 2022r. wzroście 

wysokość wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do 

ewidencji oświadczeń i wynosić będzie 100 zł (dotychczas kwota wpłaty wynosiła 30 zł). 

 

Protokołowała: Ewa Marcińczak  

 

 


