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I. Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w pierwszym półroczu 2017 r.
Na koniec czerwca 2017 roku zarejestrowanych było 2661 osób bezrobotnych, w tym 1406
kobiet. W porównaniu do stycznia br. widać wyraźny spadek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych o 830 osób. Spośród 2661 bezrobotnych, 84,8 % (2258 osób), stanowili poprzednio
pracujący. Natomiast 16,5% ogółu zarejestrowanych stanowiły osoby z prawem do zasiłku (438
osób). Zanotowano 78 osób zarejestrowanych w związku ze zwolnieniami grupowymi.
Bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy odnotowano 2335. W tym najwięcej
osób długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 60,4% (1608 osób) ogółu zarejestrowanych.
598 osób nie posiadało doświadczenia zawodowego, 913 osób nie posiadało kwalifikacji
zawodowych. Odnotowano 745 osób powyżej 50 roku życia, 717 osób do 30 roku życia.
Wśród zarejestrowanych: 120 to osoby niepełnosprawne, 640 osoby posiadające co
najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 19 osób posiadających gospodarstwo rolne.
Stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim na koniec stycznia br. wynosiła 15,5%,
natomiast na koniec maja 2017r. wyniosła 14,5%.

II. Programy realizowane w Urzędzie Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim realizuje projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programy
finansowane w ramach środków pozyskanych z rezerwy MPRiPS:
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Aleksandrowskim
(III)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
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.
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.
Budżet projektu w 2017r. - 2 132 624,00zł.
Budżet projektu w 2018r. – 665 988,00zł
Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie
aleksandrowskim (III)” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1
Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów
pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.
ż zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw.
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wymagający wsparcia) w szczególności: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 71 osób zarejestrowanych
w PUP. W ramach projektu, dla każdego uczestnika przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji
zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji, i problemów zawodowych danego
uczestnika. W ramach projektu realizowane będą staże, szkolenia indywidualne, dotacje oraz
refundacje kosztów wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Budżet projektu – 1 755 485,00zł
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej realizowane w ramach dodatkowych środków z rezerwy MPRiPS
w 2017 roku.
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim otrzymał dodatkowe środki
z rezerwy Funduszu Pracy na realizację 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
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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.
Ponadto Urząd w odpowiedzi na składane wnioski dwukrotnie otrzymał środki na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej dla następujących grup osób bezrobotnych:
- osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie pozyskana kwota: 324 000,00zł.
- osoby długotrwale bezrobotne – pozyskana kwota: 294 000,00zł.

III. Z działalności urzędu
•

Finansowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Zawartych zostało 10 umów w ramach refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Utworzonych zostało 15 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Zatrudnienie przedstawiało się w następujących zawodach: salowa, elektryk, pokojowa, robotnik
budowlany, mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, asystent
geodety, technik analityki medycznej, przyuczony opiekun medyczny, asystent medyczny, szef
kuchni, mechanik, operator sprzętu i urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnych,
•

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. przyznano ogółem 18 dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
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w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie aleksandrowskim (III)” przyznano 10 dotacji. W ramach projektu „ Wsparcie
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (III)” przyznano
1 dotację. Z Funduszu Pracy przyznano ogółem 7 dotacji w tym: W ramach Programu
Regionalnego „Wiek naszym atutem” przyznano 5 dotacji, „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych zamieszkałych na wsi” przyznano 1 dotację.
Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą najchętniej wybierali następujące
rodzaje działalności gospodarczej w zakresie usług: budowlanych, krawieckich, mechanicznych,
gastronomicznych, kosmetycznych.

•

Prace interwencyjne

W tym kwartale zawartych zostało 11 umów na prace interwencyjne dla 11 skierowanych
osób bezrobotnych. Zatrudnienie nastąpiło w zawodach: referent ds. księgowości, pracownik ds.
rozliczenia brygady remontowo budowlanej i konserwacji, monter urządzeń instalacji sanitarnych,
ślusarz narzędziowy, koszykarz-plecionkarz, kierowca, agent ubezpieczeniowy, salowa, pokojowa,
recepcjonista, fizjoterapeuta.
•

Roboty publiczne

W okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. zawarto 5 umów w sprawie organizacji
i finansowania robót publicznych ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego „
Wiek naszym atutem” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach zawartych umów zorganizowano 20 miejsc pracy dla
bezrobotnych z następujących gmin: Gmina Koneck - 2 miejsca pracy; Gmina Miejska Nieszawa –
1 miejsce pracy; Gmina Miejska Ciechocinek – 14 miejsc pracy; Gmina Zakrzewo – 2 miejsca
pracy; Gmina Aleksandrów Kujawski – 1 miejsce pracy.
•

Staże

W okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017 r. zostało skierowanych 300 osób (159 kobiet).
Skierowane osoby w ramach środków EFS POWER – 102 osoby (49 kobiet) w ramach 101 umów.
Skierowane osoby w ramach środków EFS RPO – 84 osoby (46 kobiet) w ramach 68 umów.
Skierowane osoby w ramach środków FP – 73 osób (46 kobiet) w ramach 61 umów.
Skierowane osoby w ramach środków Program Regionalny „WIEK NASZYM ATUTEM” – 35
osób ( 17 kobiet) w ramach 29 umów.
Skierowane osoby w ramach rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji
zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – 3 osoby (0 kobiet) w ramach trzech umów.
Skierowane osoby w ramach rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji
zawodowej osób zamieszkujących na wsi – 3 osoby (1 kobieta) w ramach trzech umów.

•

Prace społecznie użyteczne

W drugim kwartale br. nie zostały podpisane porozumienia w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych.
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•

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 zawarte zostały 32 umowy o refundację wynagrodzenia,
nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach których utworzono 35 miejsc pracy dla
skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zatrudnienie obejmowało następujące zawody:
fizjoterapeuta, dostawca pizzy, recepcjonista, nauczyciel przedszkola, pracownik biurowy,
elektromonter, geodeta, ślusarz, sekretarka, sprzedawca, kierowca, fryzjer, magazynier, pokojowa,
pracownik ogólnobudowlany, pracownik gospodarczy
•

Bon na zasiedlenie

Złożone zostały 2 wnioski o bon na zasiedlenie, które zostały następnie 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
Nie zostały złożone wnioski o w/w refundację.
•

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
Nie zostały złożone wnioski w ramach KFS.

•

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W tym kwartale została zawarta 1 umowa w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia
1 stanowiska pracy osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Została również zawarta 1 umowa w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków
z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.
•

Pośrednictwo pracy
Powiatowy Urząd Pracy od kwietnia do czerwca 2017r. pozyskał i udostępnił 613 ofert
pracy, z czego:
7

- 402 oferty pracy subsydiowanej, w tym:
- 25 ofert w ramach refundacji wyposażonych stanowisk pracy,
- 23 ofert z robót publicznych,
- 11 ofert w ramach prac interwencyjnych,
- 41 ofert w ramach refundacji wynagrodzenia, składek i nagród za zatrudnienie
pracownika do 30 roku życia,
- 302 ofert pracy dla miejsc aktywizacji zawodowej, z czego:
-286 ofert stażu,
-16 ofert prac społecznie użytecznych,
- 211 ofert pracy niesubsydiowanej, z czego 6 ofert dla osób niepełnosprawnych.

Pośrednictwo pracy za granicą – usługi EURES
W okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 134 ofert
pracy (na 1179 wakatów) za pośrednictwem sieci EURES.
Największa liczba ofert pracy pochodziła z Niemiec. Druga co do wielkości liczba ofert wpłynęła
z Wielkiej Brytanii. Znacząca liczba pochodziła z Malty. Pozostałe oferty dotarły z następujących
państw: Austria, Holandia, Norwegia, Litwa, Belgia, Dania, Czechy i Słowacja..
Wolne miejsca pracy dotyczyły głównie następujących zawodów:
- opiekun osób starszych, magazynier/pracownik magazynowy, kierowca autobusu, monter
rurociągów, pracownik produkcji, pracownik do pakowania owoców, pracownik do zbioru
wiśni/jabłek i gruszek, pracownik rolny, pracownik do pakowania sadzonek, kierowca ciężarówki,
spawacz, kierowca autobusu, operator maszyn, stolarz, technolog – badacz, mechanik pojazdów
ciężarowych, pracownicy budowlani na różnych stanowiskach (murarz, malarz, itp.), kucharz,
pielęgniarka/pielęgniarz, sprzątacz budowlany/przemysłowy, rzeźnik,
•

Szkolenia
W okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. na szkolenia grupowe skierowanych zostało 20
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach środków z Funduszu Pracy.
Bezrobotni zostali skierowani na następujące kursy:
„Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych”
„Operator maszyn budowlanych”
W okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. na szkolenia indywidualne skierowanych zostało
5 osób bezrobotnych zarejestrowanych 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 prawa jazdy kategorii C”
„Kurs prawa jazdy kategorii C + E”
„Szkolenie okresowe kierowców z zakresu przewozu rzeczy”
„Kurs dietetyki”
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„Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”
„Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych”
„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) i MAG (135
Bony szkoleniowe
•
W okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. na szkolenie realizowane w ramach bonu
szkoleniowego skierowane zostały 3 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:
„Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy”
„Kurs prawa jazdy kategorii C”
„Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika”.
•

Doradztwo zawodowe

W okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017 z usług doradców zawodowych skorzystały 304
osoby bezrobotne. Indywidualne porady zawodowe obejmowały głównie pomoc w zakresie:
opracowania Indywidualnego Planu Działania, wydawania skierowań na rozmowę do pracodawcy,
wyboru zawodu lub kierunku szkolenia, zwiększenia umiejętności poszukiwania pracy, oceny
predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej lub udziału w szkoleniu zawodowym.
Poradnictwem zawodowym doradcy obejmowali osoby zakwalifikowane do Projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego:
- dla 112 osób zmodyfikowano Indywidualne Plany Działania i przeprowadzono rozmowę
doradczą na potrzeby Projektu realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych- Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" współfinansowanego ze środków EFS.
- dla 94 osób zmodyfikowano Indywidualne Plany Zawodowe i przeprowadzono rozmowę
doradczą na potrzeby Projektu „Program Regionalny” współfinansowanego ze środków EFS
Ponadto doradcy zawodowi wydali łącznie 20 opinii, dotyczących oceny szans powodzenia
planowanej działalności gospodarczej.
290-u osobom bezrobotnym, które w II kwartale 2017 roku zgłosiły się do doradców zawodowych
udzielono indywidualnej informacji zawodowej.
Przeprowadzono 2 porady grupowe ” Zakładam własną firmę" w których uczestniczyły
23 osoby.
Zostały przeprowadzone 2 szkolenia „Szukam Pracy”, w których uczestniczyły 24 osoby.
Obecnie spośród uczestników 19 podjęło pracę, 2 staż.
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
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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.
Po 20 marca br. uruchomiono drugą grupę 50-latków w ramach Paktów Zatrudnieniowych.
Nabór trwał od 27.03. -07.04.2017 r. Z trzynastoosobowej grupy 10 osób podjęło pracę, 2 staż,
jedna osoba wycofała się z udziału w przedsięwzięciu.

V. Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki stan prawny na dzień 1 czerwca 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
522,1

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
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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
415,60
inną pracę zarobkową
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 przypadku
415,60
podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego dorosłych
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,10/godz.

Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2017 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r , wyniósł 99,4% (Komunikat Prezesa GUS - M.P.2017.72). Od zasiłku dla bezrobotnych
PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 %x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu
lub przygotowania zawodowego 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*)

•

w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty
2.360,00
minimalnego wynagrodzenia (2.000,00 + 360,00*)

980,70

2. Robót publicznych:
•

•

refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia +
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia
podlegającego refundacji - (2.176,77 + 391,82*],

2.568,59

refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia +
5.137,19
składki (4.353,55 + 783,64*]

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:
•

za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy
bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

4. Refundacji za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

6.000,00
max 4,86/za godz.

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art.
483,30
53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu
6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który
otrzymał bon stażowy

1513,50

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca
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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)

26.121,30

•

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

17.414,20

•

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

13.060,65

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

26.121,30

3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do
17.414,20
400 % przeciętnego wynagrodzenia)
4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu
max 605,40
przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy
(art. 66 l ustawy)
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 xxx

4.353,55

3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały

Informacja na stronie ZUS

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);
xxx przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2017 r. wynosi 4.353,55 zł (Komunikat Prezesa GUS z 11 mja 2017 r., M.P. 2017.446).

Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 28.02.2017 r.
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