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Realizacja zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakresie
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w I półroczu 2018 r.
Podstawowym zadaniem z tego zakresu, wykonywanym od 1 stycznia 2012 r. przez
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie jest zaspokojenie roszczeń
pracowniczych poprzez wypłatę świadczeń, realizowaną na podstawie ustawy z dnia 13
lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
(…).
Zakres pomocy państwa udzielanej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych ma ścisły związek z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych,
bezpośrednio zależy od skali i liczby występujących przypadków niewypłacalności
przedsiębiorców.
W roku 2018 utrzymują się korzystne tendencje w wynikach finansowych podmiotów
gospodarczych województwa podkarpackiego, z dobrą koniunkturą w zakresie
sprzedaży, przy spadku bezrobocia oraz niewielkiej liczbie bankrutujących
pracodawców. Ma to odzwierciedlenie w relatywnie niskim w ciągu ostatnich kilku lat
poziomie wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W okresie 6 miesięcy 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Rzeszowie dokonał wypłat ze środków Funduszu na kwotę 4,3 mln zł, na
rzecz pracowników i byłych pracowników 30 podmiotów gospodarczych.
Wypłacone świadczenia objęły łącznie 417 osób uprawnionych.
Liczba niewypłacalnych pracodawców, wielkość wypłat oraz ilość osób
uprawnionych była relatywnie zbliżona do poziomu z analogicznego okresu
roku 2017, a także lat poprzednich.
Wśród 30 niewypłacalnych podmiotów gospodarczych, których pracownicy w I półroczu
2018 r. objęci byli pomocą z FGŚP, 19 to przedsiębiorcy zatrudniający do 20 osób, 9
zatrudniających 21-100 osób, a tylko 1 zatrudniający powyżej 100 osób.
Powyższe liczby ponadto wykazują, że sytuacja gospodarcza pod względem
niewypłacalności pracodawców w województwie podkarpackim w ostatnich trzech
latach jest stabilna, znacznie korzystniejsza niż w latach 2012-2015.
W I półroczu 2018 r. najwyższe wypłaty świadczeń z FGŚP dotyczyły :
1. Żywieckich Zakładów Papierniczych „SOLALI" w upadłości z.s. w Rzeszowie - w
łącznej kwocie 1,8 mln zł dla 158 osób,
2. Lotniczych Zakładów Produkcyjno-Naprawczych AERO-KROS w Krośnie - w kwocie
815,1 tysięcy złotych dla 52 osób,
3. BAR GUM II Mariusz Bar Markowa – w kwocie 176,3 tysięcy zł dla 22 osób.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. kwoty świadczeń wypłaconych z
Funduszu podlegają zwrotowi, a roszczenia pracowników wobec pracodawcy, po
dokonanych wypłatach przechodzą z mocy prawa na Fundusz. Według stanu na koniec
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czerwca 2018 r. wobec 255 dłużników prowadzonych było w województwie
podkarpackim ponad 280 postępowań windykacyjnych.
W ciągu ostatnich dwóch lat Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie utrzymuje
najlepsze w kraju wyniki w zakresie wysokości odzyskiwanych dla FGŚP kwot
w windykacji, korzystny jest również wskaźnik skuteczności prowadzonej windykacji
mierzony wysokością kwot odzyskanych do wypłaconych. W latach 2016 -2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie odzyskał dla FGŚP środki w łącznej kwocie 31,7
mln zł, przy kwotach wypłat w tym samym okresie wynoszących 12,1 mln zł.
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