Uzasadnienie do uchwały Nr 78/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Czarnkowie
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.) oraz wprowadzeniem standardów dot.
liczby zatrudnionych pracowników pełniących funkcję doradcy klienta (Dz. U. z 2014 poz. 667),
obniżeniem z 7% na 5% limitu na zatrudnienie pracowników kluczowych (pośredników pracy,
doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów) zachodzi konieczność dokonania zmian organizacyjnych i racjonalizacji zatrudnienia w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Czarnkowie.
W tym celu podjęto następujące zmiany organizacyjne:
1) dokonano likwidacji w Czarnkowie i Trzciance stanowisk Zastępcy Dyrektora,
którzy dotychczas istnieli w strukturach urzędu. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach Z-cy
Dyrektora przechodzą na emeryturę, a ich obowiązki zostaną powierzone kierownikom
komórek organizacyjnych,
2) przewiduje się likwidację Referatu Pozyskiwania Środków i Zarządzania Projektami,
stanowiska ds. programów zostają włączone do Centrum Aktywizacji Zawodowej
(CAZ) w Czarnkowie,
3) zlikwidowano stanowiska ds. obsługi gospodarczej (sprzątaczka w PUP Czarnków oraz
kierowca Filii w Trzciance). Usługi w zakresie utrzymania czystości finansowane będą
z wynagrodzeń bezosobowych – umowa zlecenie.
Pozostawia się stanowisko ds. gospodarczych (sprzątaczka) w Filii Wieleń. Ze względu na
niski % zatrudnionych osób niepełnosprawnych w urzędzie, zlikwidowanie kolejnego etatu
z stopniem niepełnosprawności spowoduje konieczność opłaty składek na PFRON,
4) likwidacja Centrum Aktywizacji Zawodowej w Filii Trzcianka i stworzenie samodzielnych
stanowisk pracy podległych Kierownikowi Filii w Trzciance oraz przekazanie zadań dot.
organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych do CAZ w Czarnkowie.
Tworzy się stanowiska:
1) Kierownika Filii w Trzciance,
2) Kierownika CAZ w Czarnkowie – poszerza się zadania CAZ w Czarnkowie o zadania
związane z pozyskiwaniem i zarzadzaniem środkami na aktywizację osób bezrobotnych.
Powyższe zmiany pozwolą na zachowanie standardów usług rynku pracy i utrzymanie zatrudnienia
pracowników kluczowych.
Ponieważ wprowadzona zmiana jest kolejną zmianą Regulaminu Organizacyjnego, w celu zachowania
spójności i przejrzystości dokumentu, uzasadnionym jest uchwalenie nowego aktu z jednoczesnym
uchyleniem dotychczas obowiązującego wraz z jego zmianami.

