POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W SŁUPSKU
w dniu 29 marca 2019 r.
Posiedzenie w dniu 29 marca 2019 r. było posiedzeniem inauguracyjnym
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku, powołanej na kadencję w latach 2019
– 2023 zarządzeniem Nr 27/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 r.
Paweł Lisowski - Starosta Słupski podziękował członkom nowej Rady za
wyrażenie chęci pracy na rzecz promocji zatrudnienia. Podkreślił szeroki zakres
i znaczącą rolę opinii wydawanych przez Radę dla decyzji podejmowanych przez
organy zatrudnienia. Następnie wręczył nominacje nowo powołanym członkom
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku.
Na Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy został wybrany
Rafał Konon Wicestarosta Słupski, reprezentujący w Powiat Słupski.
Wiceprzewodniczącą Rady została Małgorzata Czarnowska reprezentująca
Miasto Słupsk.
Są dwa obszary współpracy Rady ze Starostą. Przepisy ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakładają obowiązek uzyskania opinii
Rady w sprawach dotyczących podziału środków Funduszu Pracy na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia. Rada ocenia racjonalność
gospodarowania środkami oraz działalność Powiatowego Urzędu Pracy, opiniuje
ponadto realizację programów specjalnych, nowe kierunki kształcenia
zawodowego – na wniosek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz
wnioski o umorzenie należności z Funduszu Pracy. Drugim obszarem działań jest
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego zatrudnienia na lokalnym
rynku pracy.
Po zakończeniu uroczystej części posiedzenia PRRP w Słupsku zapoznała
się z aktualną sytuacją na rynku pracy powiatu słupskiego i miasta Słupska.
Według stanu na koniec lutego 2019 r. liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku wynosiła ogółem
3.994 osoby, w tym 2.237 kobiet (tj. 56,0%). W stosunku do stanu z końca
stycznia 2019 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 31 osób. W stosunku do
stanu z końca lutego 2018 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 527 osób.
Minimalny wzrost bezrobocia odnotowujemy już drugi raz z rzędu. Jest to trochę
niepokojący sygnał, chociaż poziom bezrobocia jest nadal rekordowo niski.
W lutym 2019 r. zgłoszono 883 oferty pracy, z czego 103 to oferty pracy
subsydiowanej.
Kolejnym punktem posiedzenia było dokonanie przez Radę oceny
„Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za 2018 r.”
W 2018 roku odnotowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy powiatu
słupskiego i miasta Słupska. Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na
wysoką podaż wolnych miejsc pracy, a tym samym na liczbę osób wychodzących

z bezrobocia. Stabilna sytuacja gospodarcza, relatywnie wysokie PKB, wzrost
przedsiębiorczości oraz inne czynniki spowodowały dynamiczny wzrost popytu
na pracę w regionie. Pracodawcy oferują coraz więcej wolnych miejsc pracy.
Na koniec 2018 r. wskaźnik bezrobocia dla miasta Słupska osiągnął poziom
3,5 % i był niższy niż w końcu 2017 r. o 0,8 punktu procentowego oraz dla
powiatu słupskiego poziom 7 % i był niższy o 1,3 punktu procentowego od
wskaźnika w końcu roku 2017. Różnice między stopami bezrobocia na koniec
roku 2017 i 2016 były wyższe i wynosiły odpowiednio 1,6 % i 4%, co świadczy
o niewielkim wyhamowywaniu spadku bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia
w województwie pomorskim to 4,9 %, w kraju – 5,8 %. To najniższe od 1991 r.
poziomy tego wskaźnika odnotowane w końcu roku.
W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku otrzymał z FP limit
w wysokości 9.841.095,70 zł oraz środki z EFS w wysokości 11.200.304,30 zł,
łącznie 21.041.400,00 zł. W limicie środków Funduszu Pracy uwzględniono
realizację Programu „Praca dla Pomorzan” – 593.500,00 zł oraz na realizację
Programu „Praca dla młodych” - 4.712.300,00 zł. W ciągu roku limit Funduszu
Pracy został zwiększony o środki pozyskane przez Urząd z rezerwy Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację bezrobotnych w wieku 45 lat
i powyżej – 303.000,00 zł oraz dwukrotnie na realizację „Programu aktywizacji
zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi w powiecie słupskim” –
210.300,00 zł oraz 273.800,00 zł.
Środki EFS przeznaczone były na aktywizację ludzi młodych do 30 roku
życia oraz aktywizację osób po 30 roku życia, będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Wartość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) to 4.609.566,50 zł.
Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
z powiatu słupskiego i Słupska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego (RPO WP) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
otrzymał kwotę 6.590.737,80 zł.
Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano łącznie
19.713.725,42 zł (w 2017 r. 22.707.617,77 zł), w tym z Funduszu Pracy
9.564.912,91 zł (w 2017 r. 11.626.913,30 zł) oraz z Europejskiego Funduszu
Społecznego 10.148.812,51 zł (w 2017 r. 11.080.704,47 zł). Ostateczna kwota
wydatków pokryła potrzeby Urzędu w 2018 r. Znaczący spadek liczby osób
bezrobotnych spowodował, że wydatki okazały się nieco mniejsze od
zakładanych.
Struktura wydatków zarówno Funduszu Pracy, jak i EFS pokazuje, że duży
nacisk, podobnie jak w roku 2017, położono na promowanie postaw
przedsiębiorczych i wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach
wiejskich, poprzez przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Ze względu na trudną sytuację
na rynku pracy związaną z brakiem wykwalifikowanych pracowników,
finansowano koszty szkoleń, bonów szkoleniowych, studiów podyplomowych,
staży i bonów stażowych oraz związanych z tymi formami aktywizacji
stypendiów dla osób bezrobotnych. Młodzi bezrobotni korzystali również
z bonów zasiedleniowych.
W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wydatkował kwotę
10.613.136,56 zł. na realizację zadań obligatoryjnych, w tym na wypłatę
zasiłków dla osób bezrobotnych – 9.187.087,42 zł (dla 2809 osób niezależnie
od liczby miesięcy), dodatków aktywizacyjnych - 611.050,00 zł. (wypłaconych
dla 690 osób niezależnie od liczby miesięcy) oraz świadczeń integracyjnych –
814.963,14 zł (dla 218 osób niezależnie od liczby miesięcy).
W 2018 r. na zadania fakultatywne Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
przeznaczył kwotę 1.058.700,00 zł (w 2017 r. 1.318.000,00 zł) i wykorzystał ją w
99,97 %. Od realizacji zadań fakultatywnych zależy skuteczność i efektywność
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej.
Struktura wydatków zarówno Funduszu Pracy, jak i EFS pokazuje, że duży
nacisk, podobnie jak w roku 2017, położono na promowanie postaw
przedsiębiorczych i wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach
wiejskich, poprzez przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Ze względu na trudną sytuację
na rynku pracy związaną z brakiem wykwalifikowanych pracowników,
finansowano koszty szkoleń, bonów szkoleniowych, studiów podyplomowych,
staży i bonów stażowych oraz związanych z tymi formami aktywizacji
stypendiów dla osób bezrobotnych. Młodzi bezrobotni korzystali również
z bonów zatrudnieniowych i zasiedleniowych.
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku oceniła pozytywnie
przedstawione sprawozdanie.

