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I. Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w pierwszym kwartale 2017 r.
Na koniec marca 2017 roku zarejestrowane były 3372 osoby bezrobotne, w tym 1697
kobiet. Spośród 3372 bezrobotnych, 86,8 % (2926 osób), stanowili poprzednio pracujący.
Natomiast 15,7% ogółu zarejestrowanych stanowiły osoby z prawem do zasiłku (530 osób).
Zarejestrowanych było 446 osób dotychczas nie pracujących (13,2% ogółu zarejestrowanych).
Bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy odnotowano 2916. W tym najwięcej
osób długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 59,8% (2018 osób) ogółu zarejestrowanych.
721 osób nie posiadało doświadczenia zawodowego, 1154 osoby nie posiadały kwalifikacji
zawodowych. Odnotowano 911 osób powyżej 50 roku życia, 922 osób do 30 roku życia.
Wśród zarejestrowanych: 132 to osoby niepełnosprawne, 640 osoby posiadające co
najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 18 osób posiadających gospodarstwo rolne.
Stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim na koniec lutego 2017r. wynosiła 17,5%.

II. Projekty realizowane w Urzędzie Pracy
W bieżącym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim wnioskował
o dofinansowanie projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
aleksandrowskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt przewiduje objęcie wparciem 272 osoby, z czego 200 zostanie skierowanych na staż, 10
skorzysta z bonu na zasiedlenie, 45 otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
7 osób będzie mogło skorzystać z bonu szkoleniowego.
Grupę docelową projektu stanowić będą osoby w wieku 18-29 lat z terenu Powiatu
Aleksandrowskiego zarejestrowane w PUP w Aleksandrowie Kujawskim (należące do I lub II
profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
w szczególności osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.
Złożono również wniosek o dofinansowanie projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej
osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (III)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który przewiduje objęcie
wsparciem 164 osoby bezrobotne z czego 120 zostanie skierowanych na staż, 10 weźmie udział
w szkoleniach indywidualnych, 10 otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 24
osoby podejmą zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy. Grupę docelową
projektu stanowić będą osoby powyżej 29 roku życia z terenu Powiatu Aleksandrowskiego
zarejestrowane w PUP w Aleksandrowie Kujawskim w szczególności: osoby powyżej 50 roku
życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotnych, osoby o niskich
kwalifikacjach.
W marcu PUP otrzymał dodatkowe środki z rezerwy FP na realizację przez Powiatowy
Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim programu regionalnego pn.: „WIEK NASZYM
ATUTEM”. Grupę docelową programu stanowią osoby w wieku 30-50 lat, w tym głownie:
kobiety, osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotni. Decyzją Ministra
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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.03.2017 r. przyznano kwotę dofinansowania na w/w
program w wysokości 570,6 tys. zł. Program regionalny przewiduje staże dla 50 osób, 20 osób
podejmie zatrudnienie w ramach robót publicznych, 5 osób otrzyma wsparcie w postaci
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 5 osób otrzyma zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych.

III. Z działalności urzędu
•

Finansowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Zawarte zostały 4 umowy w ramach refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Utworzono 5 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w zawodach: pakowacz,
pokojowa, pomoc kuchenna, pracownik przy produkcji i sprzedaży lodów, mechanik.
•

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. przyznano 20 dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie aleksandrowskim ( III) „ przyznano 4 dotacje. W ramach projektu „ Wsparcie
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim ( III)” przyznano 8
dotacji, natomiast z Funduszu Pracy przyznano 8 dotacji.
Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą wybierali usługi budowlane,
krawieckie i mechaniczne.
•

Prace interwencyjne

W pierwszym kwartale zawartych zostało 7 umów na prace interwencyjne dla 11
skierowanych osób bezrobotnych. Zatrudnienie nastąpiło w zawodach: pomoc kuchenna,
montażysta mebli, robotnik gospodarczy, pokojowa, kelner, sprzedawca, sprzątaczka.
•

Roboty publiczne

W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. zawarto 6 umów w sprawie organizacji
i finansowania robót publicznych ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
W ramach zawartych umów zorganizowano 52 miejsca pracy dla bezrobotnych z następujących
gmin: Waganiec - 2 miejsca pracy; Gmina Miejska Nieszawa – 8 miejsc pracy; Gmina Miejska
Aleksandrów Kujawski - 8 miejsc pracy; Gmina Miejska Ciechocinek – 9 miejsc pracy; Gmina
Bądkowo – 5 miejsc pracy; Gmina Aleksandrów Kujawski – 20 miejsc pracy.
•

Staże
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W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017 r. na staże zostało skierowanych 161 osób
w tym106 kobiet. Bezrobotni zostali skierowani w ramach następujących środków;
- Europejskiego Funduszu Społecznego POWER – 41 osób (19 kobiet) w ramach 37 umów,
- Europejskiego Funduszu Społecznego RPO – 30 osób (18 kobiet) w ramach 26 umów,
- Funduszu Pracy – 90 osób (69 kobiet) w ramach 45 umów.

•

Prace społecznie użyteczne

W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. podpisano 6 Porozumień w sprawie organizacji
prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy korzystających ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej, uczestniczących w kontrakcie socjalnym lub indywidualnym programie
zatrudnienia socjalnego, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W ramach zawartych porozumień zorganizowano 65 miejsc do wykonywania prac
społecznie użytecznych dla następujących gmin, które wyraziły chęć organizacji w/w prac: Gmina
Nieszawa - 10 miejsc; Gmina Zakrzewo – 4 miejsca; Gmina Koneck - 6 miejsc ; Gmina
Waganiec – 5 miejsc; Gmina Miejska Ciechocinek – 20 miejsc ; Gmina Aleksandrów Kujawski –
20 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych.
•

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia.

W ramach ww.
formy aktywizacji zawartych zostało 25 umów o
refundację wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach których
utworzono 29 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zatrudnienie
obejmowało następujące zawody: pracownik administracyjny, opiekun osób starszych, operator
maszyn, sekretarka, ogrodnik, operator myjni, technik agrobiznesu, sprzedawca, kierowca, fryzjer,
pomoc kuchenna, magazynier, barman, kelner, pokojowa, pracownik remontowo-budowlany.
•

Bon na zasiedlenie

Złożonych zostało 9 wniosków o bon na zasiedlenie, 4 z nich zostały rozpatrzone pozytywnie.
•

Bon zatrudnieniowy

Nie zostały złożone wnioski o bon zatrudnieniowy.
•

Bon Stażowy

Nie zostały złożone wnioski o bon stażowy.
•
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia
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Podpisano jedną umowę o dofinansowanie, w ramach której zatrudnienie podjęła jedna
osoba bezrobotna.
•

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną

Nie zostały złożone wnioski o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub
osobą zależną.

•

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W pierwszym kwartale 2017 roku złożono 26 wniosków w sprawie organizacji szkoleń
pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapotrzebowanie wynikające z
wniosków, znacznie przekraczało środki Urzędu przeznaczone na wsparcie wymienionej formy.
Urząd zawarł w sprawie organizacji szkoleń pracowniczych 13 umów na kształcenie 65 osób.
•

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W tym kwartale nie została zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowisk pracy osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Nie została również zawarta umowa w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków
z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.
•

Pośrednictwo pracy
Powiatowy Urząd Pracy od stycznia do marca 2017r. pozyskał i udostępnił 750 ofert pracy,
w tym:
- 451 ofert pracy subsydiowanej:
- 19 ofert w ramach refundacji wyposażonych stanowisk pracy,
- 52 ofert z robót publicznych,
- 11 ofert w ramach prac interwencyjnych,
- 1 oferta w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika w wieku 50+,
- 44 ofert w ramach refundacji wynagrodzenia, składek i nagród za zatrudnienie pracownika do 30
roku życia,
- 1 oferta w ramach PFRON,
- 323 ofert pracy dla miejsc aktywizacji zawodowej:
-258 ofert stażu,
-65 ofert prac społecznie użytecznych,
- 299 ofert pracy niesubsydiowanej, w tym 1 oferta dla osób niepełnosprawnych,
Pośrednictwo pracy zorganizowało 1 giełdę pracy na stanowisko pracownik remontowo
budowlany.
W dniu 30.01.2017r. zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych
pracą w charakterze opiekuna osób starszych w Niemczech i Wielkiej Brytanii,
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Powiatowy Urząd Pracy zorganizował i przeprowadził I Powiatowe Targi Pracy, Szkół
i Zawodów w dniu 29.03.2017r. w Aleksandrowie Kujawskim – do dyspozycji było 19 ofert na
łączna liczbę 33 wolnych miejsc pracy.
Pośrednictwo pracy za granicą – usługi EURES
W okresie od stycznia do marca 2017 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 114 ofert pracy
(na 739 wakatów) za pośrednictwem sieci EURES.
Największa liczba ofert pracy pochodziła z Niemiec. Pozostałe wolne stanowiska pracy
dotyczyły następujących państw: Wielka Brytania, Austria, Holandia, Norwegia, Chorwacja,
Hiszpania, Belgia i Włochy.
Wolne miejsca pracy dotyczyły głównie następujących zawodów: opiekun osób starszych,
pracownik produkcji, farmaceuta, pracownik budowlany, pracownik do zbioru truskawek,
szwacz/szwaczka, pracownik do pakowania sałaty lodowej, pracownik do zbioru owoców,
kierowca C+E, pracownik leśny, specjalista ładunkowy/morski, monter wiązek elektrycznych,
pomocnik malarz/lakiernika, pielęgniarka/pielęgniarz, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca
autobusu, operator maszyn, operator maszyn cnc, operator maszyn klejących, pracownik do zbioru
pieczarek, stolarz, kelner, kucharz, cieśla szalunkowy i betonowy, dekarz/blacharz
elektryk/elektromonter, kosmetyczka, lekarze różnych specjalizacji, mechanik urządzeń
sanitarnych,
monter
rusztowań,
monter
instalacji
sanitarnych-grzewczych
i klimatyzacyjnych/wentylacyjnych. Brak znajomości języków obcych jest głównym powodem
małego zainteresowania pracą za granicą.
•

Szkolenia
W omawianym okresie na szkolenia indywidualne skierowane zostały 2 osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „
Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim ( III)” ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Bezrobotni rozpoczynający szkolenie indywidualne wybierali następujące kursy:
„Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy”
„Kurs podstawowy ADR”
„Kurs prawa jazdy kategorii C”
„Kurs prawa jazdy kategorii C + E”.
Szkolenia grupowe nie były organizowane.
Bony szkoleniowe
W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. na szkolenie realizowane w ramach bonu
szkoleniowego skierowane zostały 4 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie aleksandrowskim (III)” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Bezrobotni rozpoczynający szkolenie w ramach bonu szkoleniowego wybierali następujące kursy:
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„Kwalifikacja wstępna – przewóz rzeczy”
„Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy”
„Kurs prawa jazdy kategorii C”
„Kurs prawa jazdy kategorii C + E”
•

Doradztwo zawodowe
W okresie od 01.01.2017. do 31.03.2017r. z usług doradców zawodowych skorzystało 132
osoby bezrobotne. Wszystkie osoby zostały objęte poradami zawodowymi indywidualnymi.
Porady obejmowały głównie pomoc w zakresie: wyboru zawodu lub kierunku szkolenia,
zwiększenia umiejętności poszukiwania pracy.

Doradcy wydali ogółem 24 opinie dotyczące:
• oceny predyspozycji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.21opinii,
• udziału osób bezrobotnych w szkoleniach zawodowych -3 opinie.
We wskazanym okresie 130 osobom udzielono indywidualnych informacji zawodowych.
Odbyła się jedna porada grupowa "Własna firma - wsparcie dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą", w której uczestniczyły 4 osoby.
Spośród bezrobotnych objętych poradnictwem zawodowym od 01 stycznia do 31 marca
2017r. 53 osoby przyjęto do Projektu Regionalny Program Operacyjny, a 64 do Projektu Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Do dnia 31.03.2014r. doradcy wydali 4 skierowania do lekarza medycyny pracy.
IV. Pakty Zatrudnieniowe w Polsce
Od 13 grudnia 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje Projekt „Pakty Zatrudnieniowe
w Polsce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.
Powiat aleksandrowski jest jednym z 5 w Polsce, który będzie uczestniczył w testowaniu nowego
narzędzia na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+.
Uczestnikami Projektu były osoby bezrobotne, które ukończyły 50 lat. Działanie opierało
się na wdrażaniu innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej JOBfirma, gdzie wszyscy
uczestnicy kształtowali i rozwijali swoje kompetencje osobiste, zawodowe oraz uczestniczyli
w szkoleniach, stażach lub innych formach aktywizacji zawodowej i społecznej. Każdy został
objęty indywidualną opieką i wsparciem w celu powrotu na rynek pracy.
Wymagania jakie musieli spełni kandydaci:
1. osoba zarejestrowana w PUP w Aleksandrowie Kujawskim jako osoba bezrobotna,
2. osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
3. osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.
Do projektu zostało zakwalifikowanych 16 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze
postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie była dwuetapowa:
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1. Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod
kątem wymagań projektowych.
2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz
wspólnym wypełnieniu: kwestionariusza gotowości do zmiany, kwestionariusza potrzeb
i oczekiwań. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie zaproszonych 10-20 osób, których
formularze rekrutacyjne zostały ocenione najwyżej podczas oceny formalno-merytorycznej
Przed rozmową kwalifikacyjną odbyło się spotkanie dotyczące JOBfirmy.
Nabór uczestników do Paktów na rzecz zatrudnienia osób 50+ ogłoszono od 18 do 31
stycznia .2017.
Pierwsze rozmowy z bezrobotnymi nastąpiły 1 i 2 lutego br. z 25 zarejestrowanych do udziału w
Projekcie;
- 4 osoby zostały odrzuconych z przyczyn formalnych,
- 3 osoby nie przyszły na spotkanie,
- 2 odmówiło podjęcia współpracy w ramach Paktów,
Do dalszego postępowania zakwalifikowanych zostało 16 osób. Drugi termin rozmów – 8 lutego,
w czasie których 1 mężczyzna zrezygnował z dalszej współpracy.
Do udziału w Paktach zakwalifikowano ostatecznie 15 osób.
9 marca zaczęła funkcjonować Jobfirma, podział prac na działy; administracyjny,
produkcyjny, marketnigu.
Od 14.02. do 06.03.2017r odbywało się szkolenie w „Szukam pracy”, a w nim;
- wizyta przedstawicieli firmy Pro medica p. Milena Węsierska,
- zajęcia z Centrum Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku,
- zajęcia z Prezesem Klubu Karate Oyama – Januszem Brodackim,
- wizyta w Salonie Fryzjerskim p. Moniki Biegały,
- wizyta przedstawicieli z ZUS i US.
W trakcie zajęć radca prawny udzielił pomocy prawnej.
Zajęcia rozpoczęło 15 osób (11 kobiet, 4 mężczyzn); ukończyło 13 osób (9 kobiet, 4 mężczyzn);
- 1 Kobieta przerwała z własnej winy,
- 1 Kobieta rozpoczęła na staż jako pokojowa– Pensjonat Arkadia w Ciechocinku.
Po zajęciach z pozostałych 13 osób.
- 1 Kobieta rozpoczęła moduł szkoleń związanych z księgowością, pracę rozpocznie w maju br,.
- 1 Mężczyzna rozpoczął pracę jako robotnik gospodarczy w Przedsiębiorstwie Algawa,
- 1 Kobieta podjęła pracę jako pomoc kuchenna w Przedsiębiorstwie Algawa,
- 1 Kobieta rozpoczęła działalność gospodarcza w zakresie krawiectwa,
- 1 Kobieta podjęła staż jako sprzątaczka w szkole,
- 1 Mężczyzna podjął pracę jako pracownik gospodarczy w Urzędzie Miejskim Aleksandrów
Kujawski – roboty publiczne,
- 1 Kobieta podjęła pracę pokojowej w Sanatorium Max
- 1 Mężczyzna podjął pracę jako konserwator w Sanatorium Max,
- 2 Kobiety podjęły pracę jako pokojowe w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym,
- 2 Kobiety oczekują na zatrudnienie w Sanatorium,
- 1 Mężczyzna jest na etapie decyzji o dalszym zatrudnieniu.
7 marca Pani Małgorzata Oberlan – redaktor w gazecie „Nowości – Dziennik Toruński
przeprowadziła wywiad z Grupą uczestniczącą w Paktach. 8 marca odbyło się spotkanie z Panią
Jadwigą Aleksandrowicz – redaktor Gazety Pomorskiej.
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Po 20 marca br. Pani Dyrektor podjęła decyzję o uruchomieniu drugiej grupy 50-latków,
nabór od 27.03. -07.04.2017 r.

V. Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki stan prawny na dzień 1marca 2017 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%):
• w okresie pierwszych trzech miesięcy
• w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

831,10
652,60

obniżony (80%):
• w okresie pierwszych trzech miesięcy
• w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

664,90
522,10

podwyższony (120%):
• w okresie pierwszych trzech miesięcy
• w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

997,40
783,20

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku

997,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

997,40

stażu - 120 % zasiłku

997,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

831,10

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

166,30

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku
dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

415,60

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu
posiadającemu co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w
415,60
przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania
zawodowego dorosłych
min.
8,10/godz.
Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2016 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r , wyniósł 99,4%.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w
łącznej wysokości - 27,52 %x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na
ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia
skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne):
• w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)

980,70

• w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia
(2.000,00 + 360,00*)

2.360,00

2. Robót publicznych:
• refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne
2.489,16
od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.109,46 + 379,70*],
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• refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.218,92 + 759,41*]

4.978,33

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:
• za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego
wynagrodzenia)

6.000,00

4. Refundacji za prace społecznie użyteczne
(60% świadczenia)
5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny
miesiąc programu

max 4,86/za
godz.

6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy

1513,50

483,30

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna
kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej
przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie
wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz
pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.
1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej:
• działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.313,52

• w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

16.875,68

• przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

12.656,76

2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
(do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.313,52

3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie
kosztów szkolenia
(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

16.875,68

4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30
roku życia, który otrzymał bon stażowy(art. 66 l ustawy)

max 605,40

Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z
powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych
wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie
(obowiązuje od 1.01.2017 r.)

2.000,00xx

2. Przeciętne wynagrodzenie

4.218,92
Informacja
na stronie
ZUS

3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem
na kwartały xxx
4. Składka na Fundusz Pracy
(obowiązuje od 1.01.1999 r.)

2,45%

5. Składka na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.)

0,10%

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.)

9,00%

X ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
115, poz. 792);
xx od 1.01.2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.000,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w
sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., Dz.U. 2016 poz. 1456);
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xxx przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2016 r. wynosi 4.218,92 zł (Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2016 r., M.P. 2017.180).
Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 28.02.2017 r.
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