POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W SŁUPSKU
w dniu 25 września 2020 r.
W posiedzeniu w dniu 25 września 2020 r. PRRP zapoznała się z aktualną sytuacją na rynku pracy
powiatu słupskiego i miasta Słupska. Ze względu na pandemię koronawirusa sytuacja na rynku pracy
diametralnie się zmieniła. W grudniu 2019 r. zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było 3 408 osób,
natomiast na dzień 23 września b.r. zarejestrowanych jest 5 079 bezrobotnych, w tym 2 728 kobiet.
W stosunku do stanu z końca 2019 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 1 671 osób.
Od czasu zmniejszenia ograniczeń związanych z pandemią, tj. w maju, czerwcu i lipcu, stopa
bezrobocia w województwie pomorskim utrzymywała się na niezmienionym poziomie 5,5%, natomiast
w sierpniu bieżącego roku nieznacznie wzrosła i wyniosła 5,6%. W analogicznym okresie w 2019 r. stopa
bezrobocia wynosiła 4,4%.
Ze względu na ogłoszony stan pandemii pojawiły się nowe zadania dla urzędów pracy oraz
instrumenty, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Najbardziej dominującą formą pomocy była pożyczka
dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 000,00 zł. Na tę formę pomocy złożono w sumie aż 9 057
wniosków. O dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wnioskowało 1 750
przedsiębiorców, natomiast o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników wpłynęło 940
wniosków.
Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy przedstawił informację o wydatkowaniu środków FP
i EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
Łączny limit środków na aktywne formy w 2020 r. wynosi 77 788 733,43 zł, z czego znaczna część, bo aż
62 mln złotych, została przeznaczona na instrumenty realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Dodatkowo, na pomoc przedsiębiorcom, przeznaczono też część środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego w kwocie 6 851 134,48 zł. W limicie środków Funduszu Pracy uwzględniono również
realizację Programu „Praca dla Pomorzan” – 328 500,00 zł oraz środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy
w kwocie 1 1217 700,00 zł. W ciągu roku limit Funduszu Pracy został zwiększony o środki pozyskane
przez Urząd z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację „Projektu na aktywizację
bezrobotnych zamieszkujących na wsi” – 500 000,00 zł. Środki EFS, oprócz wsparcia dla przedsiębiorców
w ramach Tarczy, zostały przeznaczone na aktywizację ludzi młodych do 30 roku życia w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz aktywizację osób po 30 roku życia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP).
Łącznie do dnia 31.08.2020 r. wydatkowano kwotę 69 332 093,79 zł w tym, na formy aktywizacji
Funduszu Pracy, COVID-19, Europejski Fundusz Szkoleniowy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 61 936 383,28 zł, co stanowi odpowiednio 81,92% środków Funduszu Pracy i 67,20% środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od początku roku do 31.08.2020 r. na świadczenia obligatoryjne i fakultatywne wydatkowano
następujące środki:
− 2146 osobom wypłacono zasiłki dla bezrobotnych (niezależnie od liczby miesięcy) na kwotę
5 954 844,99 zł,
− wypłacono 128 świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym uczestnikom zajęć w Centrum
Integracji Społecznej (CIS) (niezależnie od liczby miesięcy) na kwotę 745 200,00 zł,
− 363 osobom, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie wypłacono dodatki aktywizacyjne
w kwocie 253 000,00 zł,
− prowizje za obsługę rachunku bankowego wyniosły 804,00 zł,
− koszty utrzymania Urzędu zamknęły się w kwocie 441 861,52 zł.
W okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 r. opłacono składkę zdrowotną za średnio miesięcznie 3 874
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 420 172,91 zł,
finansowaną ze środków Budżetu Państwa.
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.

Kolejnym punktem posiedzenia było dokonanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy oceny
„Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2019 r.”.
Rok 2019 zakończył się rekordowo niskim bezrobociem, zarejestrowanych było tylko 3 408 osób.
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniosła 3,3% dla Słupska oraz 6,3% dla powiatu
słupskiego.
W 2019 roku PUP w Słupsku otrzymał z Funduszu Pracy limit w wysokości 3 130 245,00 zł oraz
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 6 682 455,00 zł, łącznie 9 812 700,00 zł. Duży
nacisk położono na promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie przedsiębiorczości, 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, staży oraz związanych z tymi formami aktywizacji stypendiów dla osób
bezrobotnych. Młodzi bezrobotni korzystali również z bonów zasiedleniowych. Przyznane środki
wydatkowano prawie w 100%: przeznaczono 9 086 100,00 zł na realizację zadań obligatoryjnych
i 982 000,00 zł na zadania fakultatywne.
W 2019 r. pozyskano bardzo dużo ofert pracy - ponad 10 tysięcy, co jest ilością porównywalną
z rokiem poprzednim. Pracodawcy, którzy mieli problemy ze znalezieniem chętnych do pracy wśród
lokalnej społeczności obsadzali wakaty cudzoziemcami, najczęściej narodowości ukraińskiej. W 2019 r.
Urząd Pracy w Słupsku wpisał do ewidencji 4 642 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, z czego aż 92% zarejestrowanych
oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy.
Jeżeli chodzi o wykształcenie osób bezrobotnych to największą grupę stanowili bezrobotni
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 815 osób, czyli 23,9% ogółu bezrobotnych oraz
gimnazjalnym i niższym – 1 102 osoby, czyli 32,3%. Wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy były dwie dominujące grupy: bezrobotni w wieku 25 - 34 lata (28,9% ogółu bezrobotnych)
oraz 35 - 44 lata (23,4% ogółu bezrobotnych). Pierwsza grupa to jednocześnie grupa o największym
przypływie i odpływie z rynku pracy. Najmniej liczną grupą wiekową było 290 osób powyżej 60 roku życia
– 8,5%.
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku oceniła pozytywnie przedstawione sprawozdanie.
Kolejnym punktem posiedzenia było wydanie opinii dotyczącej zmian do planu podziału środków
Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zdań w 2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku uzyskał pozytywną opinię Rady dla proponowanych zmian
w planie podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz realizację innych fakultatywnych zadań
w 2020 r. który przedstawia się następująco:
Lp

Formy aktywizacji z wybranych usług
i instrumentów rynku pracy

Plan podziału limitu
FP PRRP w Słupsku
Uchwała Nr 1/2020
z dnia 31.01.2020 r.

Zmniejszenia
(-)

Zwiększenia
(+)

PLAN PO
ZMIANACH
w zł

100 000,00

300 000,00

1

Koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia
lub pozarolniczej działalności poza
gospodarstwem rolnym oraz stypendia
szkoleniowe (art. 40 ustawy)

200 000,00

2

Prace interwencyjne (art. 2 ust. 1 pkt 26, art.51,
art. 56, art. 59a, art.6la ustawy)

330 000,00

62 000,00

268 000,00

3

Dofinansowanie do wynagrodzenia
bezrobotnego 50+ (art. 60d ustawy)

50 000,00

26 000,00

24 000,00

2

4

Roboty publiczne (art. 2 ust. 1 pkt 32, art. 57
ustawy)

182 000,00

5

Przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej (art.46 ustawy)

100 000,00

6

Refundacja składek ZUS - dla członków
spółdzielni socjalnych (art 108 pkt 41 ustawy)

97 000,00

7

Refundacja podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą kosztów wyposażenia,
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego (art. 46 ust. 1 pkt 1
ustawy)

75 000,00

8

Staże zawodowe ( art. 2 ust. 1 pkt 34 i 35, art.
53 art. 54, art. 61a ustawy)

9

Koszty studiów podyplomowych
ust. 1 ustawy)

10

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub
osobą zależną (art.61 ustawy)

7 000,00

7 000,00

11

Prace społecznie użyteczne (art. 2 ust. 1 pkt 23
a, art. 73 a ustawy)

31 500,00

31 500,00

12

Koszty badań lekarskich
ust 5 ustawy)

13

Zwrot kosztów przejazdu
i zakwaterowania (art.45 ustawy)

14

Programy regionalne

15

Rezerwa "Projekt na aktywizację bezrobotnych
zamieszkujących na wsi"

16

(art. 42

(art. 2 ust. 3, art. 40

70 000,00

112 000,00
52 000,00

152 000,00
97 000,00

75 000,00

150 000,00

400 000,00

20 000,00

380 000,00

30 000,00

30 000,00

-

5 000,00
80 000,00

1 000,00
20 035,30

6 000,00
59 964,70

328 500,00

328 500,00
500 000,00

500 000,00

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (art.69a-69b)
(limit podstawowy)

1 015 000,00

1 015 000,00

17

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (art.69a-69b)
(rezerwa)

202 700,00

202 700,00

18

Rezerwa Funduszu Pracy - finansowanie
instrumentów art. 15zzb-15zze oraz 15zze2
ustawy COVID-19

62 000 000,00

62 000 000,00

OGÓŁEM:

Lp

NAZWA ZADANIA

1

Art.108 ust.1 pkt 2 Koszty partnerstwa
lokalnego

2

Art.108 ust.1 pkt 30 Koszty opracowywania i
rozpowszechniania informacji zawodowych
oraz wyposażenia w celu prowadzenia
pośrednictwa pracy lub poradnictwa
zawodowego przez publiczne służby
zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy

3

1 916 000,00

228 035,30

63 945 700,00

65 633 664,70

Plan podziału limitu
FP PRRP w Słupsku
NR 1/2020 dnia
31.01.2020 r.

Zmniejszenia
(-)

Zwiększenia
(+)

PLAN PO
ZMIANACH
w zł

1 575,00

1 575,00

0,00
6 000,00

6 000,00

3

Informacja o usługach organów zatrudnienia
oraz innych partnerów rynku pracy

4

3 000,00

425,00

3 425,00

Art.108 ust.1 pkt 32 Koszty wezwań,
zawiadomień, zakupu lub druku kart
rejestracyjnych i innych druków niezbędnych
do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych
świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania
bezrobotnym należnych świadczeń
pieniężnych oraz kosztów komunikowania się
z pracodawcami, bezrobotnymi,
poszukującymi pracy, organami rentowymi
oraz urzędami skarbowymi; opłaty pocztowe,
telekomunikacyjne, prowizje, druki, papier
ksero, inne materiały i usługi,

231 300,00

15 005,41

246 305,41

5

Art.108 ust.1 pkt 34 Koszty wprowadzania,
rozwijania i eksploatacji systemu
teleinformatycznego i technologii cyfrowych
w publicznych służbach zatrudnienia oraz
Ochotniczych Hufcach Pracy, służących
realizacji zadań wynikających z ustawy,
systemy informatyczne

330 000,00

35 628,00

365 628,00

6

Art.108 ust.1 pkt 38 Koszty szkoleń i studiów,
w tym studiów podyplomowych, kadr
publicznych służb zatrudnienia i kadr
Ochotniczych Hufców Pracy

30 000,00

30 000,00

7

Art.108 ust.1 pkt 27 Koszty refundacji
dodatków do wynagrodzeń, o których mowa
w art. 100

200 000,00

200 000,00

8

Art.108 ust.1 pkt 43 Koszty postępowania
sądowego i egzekucyjnego w sprawach
nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych
i innych wypłat z Funduszu Pracy
OGÓŁEM:

15 000,00

15 000,00

815 300,00

0,00

52 633,41

867 933,41

W dalszej części posiedzenia została omówiona modyfikacja planu szkoleń dla osób bezrobotnych.
którą wymusiła zmiana na rynku pracy w związku z pandemią,. Ze względu na sytuację epidemiczną nie
można było zrealizować planowanych szkoleń w ramach programu regionalnego „Praca dla Pomorzan” tj.
pracownik usług hotelarskich z modułem języka angielskiego, pokojówka z modułem języka angielskiego
oraz pracownik małej gastronomii.
Mniej jest również szkoleń pn. „ABC przedsiębiorczości”, ze względu na mniejszą liczbę wniosków na
podjęcie działalności gospodarczej. W zamian, mając na względzie osiągnięcie wysokiej efektywności
zatrudnieniowej, PUP zamierza finansować szkolenia indywidualne.
PRRP w Słupsku wydała pozytywną opinię dotyczącą zmian do planu szkoleń dla osób bezrobotnych
finansowanych ze środków Funduszu Pracy, na rok 2020.
Kolejnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie wniosków dotyczących możliwości skorzystania
ze środków Krajowego Funduszu Społecznego. Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy przedstawił
wnioski trzech instytucji o możliwość skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Społecznego na
pokrycie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników tych instytucji.
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku jednomyślnie przychyliła się do pozytywnego rozpatrzenia
wniosków o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów przedstawionych szkoleń i
studiów podyplomowych.

4

W dalszej części posiedzenia Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku pozytywnie zaopiniowała
zlecenie bankowi obsługi kasowej wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń ze środków
Funduszu Pracy.
Ostatnim punktem posiedzenia było wydanie przez Radę opinii dotyczących wniosków osób
bezrobotnych o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

Opracowano na podstawie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku w dniu
25 września 2020 r.
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