SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ RADY RYNKU
PRACY ZA ROK 2018.
Działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy jest jedną z form polityki rynku pracy
realizowanej przez władze publiczne na podstawie:
1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1265 ze zm.),
2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Krotoszynie jest organem doradczym Starosty
Krotoszyńskiego, w zakresie polityki lokalnego rynku pracy. Rada jest organem kolegialnym,
której kadencja trwa 4 lata i na taki czas powołani są jej członkowie. Pracami Powiatowej
Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
wiceprzewodniczący Rady
Zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie na podstawie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz innych
obowiązujących aktów prawnych dotyczących rynku pracy.
Starosta Krotoszyński, Zarządzeniem Nr 13/2015, z dnia 12 marca 2015r., powołał
Powiatową Radę Rynku Pracy w Krotoszynie na kadencję 2015-2019. W skład Rady
wchodzi 11 osób reprezentujących:
 jednostki samorządu terytorialnego: Ryszard Czuszke, Bernard Jasiński, Krzysztof
Kaczmarek. Od dnia 17 stycznia 2018 r. miejsce Bernarda Jasińskiego zajął,
powołany przez Starostę Krotoszyńskiego, Maciej Bratborski – Burmistrza Koźmina
Wlkp.;
 działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowej
i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej
Komisji: Józef Januszkiewicz- Cech Rzemiosł Różnych, Karol Kaj- Związek
Nauczycielstwa Polskiego, Violetta Konieczna- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych, Tadeusz Kubiak- NSZZ Solidarność, Maciej Ratajczak- OPZZ Woj.
Wlkp. Od dnia 05 listopada 2018 r. Miejsce Tadeusza Kubiaka zajął, powołany przez
Starostę Krotoszyńskiego, Krzysztof Kasprzak (Zarządzenie Starosty Krotoszyńskiego
56/2018)
 społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych

rolników indywidualnych: Maria Wiśniewska- Wielkopolska Izba Rolnicza;
 organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
Paweł Kaczmarek- Stowarzyszenie na Rzez Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
w Krotoszynie, Andrzej Piotrowski- Spółdzielnia Socjalna „Vivo” w Koźminie Wlkp.
Na przestrzeni 2018r. odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
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7. Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie
krotoszyńskim – stan na dzień 30.11.2018 r.
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W 2018 r. PRRP podjęła łącznie 23 uchwały, w tym: 18 podczas posiedzeń oraz
5 w systemie obiegowym, m.in.:

 7 uchwał w sprawie wydania opinii o przyznaniu środków KFS jednostkom sektora
publicznego, na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego;
 5 uchwał dotyczących opinii w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej
bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach kwoty FP, ustalone dla Powiatu,
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków na
2018r.;
 4 uchwały dotycząca nowych kierunków kształcenia w powiecie krotoszyńskim;
 3 uchwały dotyczące podziału środków za zadania fakultatywne na 2018r.;
Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie w zakresie ograniczania
bezrobocia i łagodzenia jego skutków spotkała się z aprobatą członków Powiatowej Rady
Rynku Pracy.
Udział Członków w posiedzeniach był aktywny, 3 z 4-ech posiedzeń stanowiło
kworum, co pozwalało podejmować prawomocne decyzje. Zadania określone w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące zakresu działania PRRP
w Krotoszynie zrealizowała w całości.

Krotoszyn, 14.01.2019r.

