Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
22 czerwca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie
Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady zostały poświęcone następującym zagadnieniom:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za rok 2019.
2. Efektywność programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019.
3. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń na pracę
sezonową cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w 2020 roku.
5. Zwolnienia grupowe i monitorowane.
6. Wsparcie udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w związku z wystąpieniem
COVID-19.
Z przedstawionego Sprawozdania wynika, iż Powiatowy Urząd Pracy w 2019 roku wykonywał zadania
z zakresu polityki rynku pracy poprzez realizację następujących działań:
 realizację podstawowych usług urzędu jakimi są pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe,
 pozyskiwanie dodatkowych środków na aktywizację osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 wspieranie działań służących podnoszeniu aktywności zawodowej i edukacyjnej
bezrobotnych i poszukujących pracy,
 monitorowanie zwolnień grupowych pracowników w przedsiębiorstwach, które znalazły się
w trudnej sytuacji,
 promowanie przedsiębiorczości w powiecie, zwiększenie dostępu do usług świadczonych
w powiecie.
Analizując sytuację na lokalnym rynku pracy w powiecie lubińskim w 2019 roku należy zauważyć, że
liczba bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego ponowie zmalała. Pozytywne trendy
w gospodarce zachęciły wielu pracodawców do podejmowania działań wpływających korzystnie na
sytuację na rynku pracy. Chodzi tu głównie o podejmowanie decyzji dotyczących zatrudniania
pracowników oraz jednoczesnego wzrostu oferowanych wynagrodzeń. Niemniej jednak – przy tak
niskim bezrobociu – mają oni trudności w znalezieniu nie tyle nawet odpowiednich pracowników, co
w ogóle osób chętnych do pracy. W związku z tym wzrosło zainteresowanie zatrudnianiem
cudzoziemców. Rada po analizie zaprezentowanego Sprawozdania, zaakceptowała je w całości.
W następnym punkcie obrad omówiona została informacja dotycząca efektywności programów rynku
pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019. Ogółem efektywność wszystkich programów
realizowanych w zeszłym roku wyniosła przeszło 91 %. Najwyższy współczynnik efektywności osiągnęły
„dotacje”. W ich przypadku liczba 116 udzielonych dotacji przełożyła się na liczbę 115 osób
zatrudnionych. Przekłada się to na efektywność rzędu przeszło 99 %. Z kolei najniższy współczynnik
osiągnęły „prace społecznie użyteczne”. Ich efektywność to zaledwie nieco ponad 19 %. Drugi z kolei

najsłabszy wynik osiągnęły „refundacje wynagrodzeń osób po 50 roku życia”. To prawie 79 %.
Pozostałe programy przekroczyły barierę 90% i miały następującą efektywność: „szkolenia i bony
szkoleniowe” – prawie 95 %; „staż i bon stażowy” – prawie 93 %; „prace interwencyjne” – ponad 98 %;
„bon na zasiedlenie” – prawie 93 %; „doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy” – przeszło 94 %.
Rada po analizie informacji, zaakceptowała ją w całości.
Kolejnym punktem obrad była kwestia rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz
wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie wpłynęło ponad 3.805 oświadczeń o powierzeniu
pracy cudzoziemcowi (więcej o 326 niż w 2018 roku), z czego odmówiono 41 np. z powodu zaległości
w ZUS, nieznajomości tytułów pobytowych, mylenia okresu legalnej pracy z okresem legalnego pobytu.
Złożono 39 wniosków o pracę sezonową, wydano 38 zezwoleń, w tym: 2 zezwolenia uchylono
z powodu wcześniejszego zakończenia pracy. Natomiast 4 postępowania umorzono z powodu
niepodjęcia pracy. W bieżącym roku, w okresie styczeń – maj urząd zaobserwował znaczny spadek
ilościowy oświadczeń, gdyż wpłynęło ich 998, a w analogicznym okresie ubiegłego roku oświadczeń
zarejestrowano 1.738. Najbardziej widoczne jest to w miesiącach marzec – maj, a więc w okresie
pandemii. Rada po analizie informacji, zaakceptowała ją w całości.
W kolejnym punkcie przekazana została informacja obejmująca podział środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Lubinie w 2020 roku. Urząd otrzymał na ten cel 350 tysięcy złotych. Na podstawie analizy
doświadczeń lat ubiegłych gro środków przekazano na dwie pozycje: „środki na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu” w wysokości 160 tysięcy złotych; „zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu” w wysokości 150 tysięcy złotych. Na pozostałe działania przeznaczono
zdecydowanie mniejsze limity w granicach 5 – 15 tysięcy złotych. Rada po analizie informacji,
zaakceptowała ją w całości.
Kolejnym punktem obrad była informacja dotycząca zwolnień grupowych i monitorowania. W 2019 roku
do urzędu wpłynęły 2 zgłoszenia dotyczące zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych osób
z terenu powiatu lubińskiego, natomiast w 2020 roku w miesiącach marzec – maj wpłynęły
3 powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia takich zwolnień. Zwolnień monitorowanych
w omawianym okresie nie zanotowano. Rada po analizie informacji, zaakceptowała ją w całości.
W ramach ostatniego punktu omówiona została sprawa wsparcia udzielonego przez Powiatowy Urząd
Pracy w związku z wystąpieniem COVID-19. Urząd pracy może wspomóc przedsiębiorców
następującymi formami wsparcia:
1. niskooprocentowaną pożyczką dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych;
2. dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

3.

dofinansowaniem części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia
społeczne należnych od tych wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19.
W ramach pierwszego z wymienionych elementów wsparcia do urzędu wpłynęło 4.118 wniosków.
Pozytywnie rozpatrzono i wypłacono środki dla 3.896 wnioskodawców na łączną kwotę 19 mln
472.411,00 złotych. Negatywnie rozpatrzono 181 wniosków. W ramach drugiego z wymienionych
elementów wsparcia wpłynęły 693 wnioski na łączną kwotę ponad 3 mln 544 tys. zł. Jedynie 32 wnioski
zostały rozpatrzone negatywnie. W ramach trzeciego z wymienionych elementów wsparcia wpłynęło
224 wnioski na łączną kwotę 5 mln 754 tys. zł. Jedynie trzy wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.
Rada po analizie informacji, zaakceptowała ją w całości.
Na tym posiedzenie zakończono.

