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I.Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w III kwartale 2016 r.
Na koniec września 2016 roku zarejestrowanych było 3056 osób bezrobotnych, w tym 1609
kobiet.
Spośród 3056 bezrobotnych, 13,8 % (421 osób), stanowiły osoby z prawem do zasiłku.
Odnotowano 92 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Na koniec września br. odnotowano następujące kategorie osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy:
- do 25 roku życia – 454 zarejestrowane,
- do 30 roku życia – 873 zarejestrowane,
- powyżej 50 roku życia – 769 zarejestrowanych,
- długotrwale bezrobotni – 1887 zarejestrowanych,
- niepełnosprawni – 122 zarejestrowane,
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 2 zarejestrowanych
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 615 zarejestrowanych.
We wrześniu 2016 r., z ewidencji urzędu wyłączono 609 osób. Głównymi przyczynami
wyrejestrowań były; podjęcia pracy – 317 osób, niepotwierdzenie gotowości do pracy – 92 osoby,
dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 37 osób, odmowa bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 30 osób.
Stopa bezrobocia w Polsce w styczniu i lutym 2016 r. wynosiła 10,3 %, w czerwcu 8,8%,
a na koniec sierpnia 8,5%.
W powiecie aleksandrowskim na koniec stycznia 2016 r. stopa bezrobocia wynosiła 19.9%,
natomiast na koniec czerwca spadła do wartości 17%. Na koniec sierpnia br. wyniosła 16.4%.

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDłUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca 09 2016 roku
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Wyszczególnienie
Miasto
Miasto
Miasto
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina

Aleksandrów Kuj.
Ciechocinek
Nieszawa
Aleksandrów Kuj.
Bądkowo
Koneck
Raciążek
Waganiec
Zakrzewo
Ogółem PUP
Zamieszkali na wsi w PUP

Liczba bezrobotnych
Ogółem
713
477
153
675
198
164
163
301
212
3056
1713
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Kobiety
385
234
76
362
115
86
85
168
98
1609
914

Bezrobotni z prawem do
zasiłku
Razem
Kobiety
100
60
64
34
19
11
104
47
28
15
20
10
22
12
47
29
17
7
421
225
238
120

II. Realizacja Projektów.
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 MPiPS:
• Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie
Aleksandrowskim (II)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET)
Projekt przewiduje objęcie wparciem 277 osób, z czego 190 zostanie skierowanych na staż,
60 weźmie udział w szkoleniach, 22 otrzymają środki na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, 5 osób będzie mogło skorzystać z bonu szkoleniowego. Wszyscy uczestnicy
projektu zostaną objęci pomocą doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Budżet projektu – 1 971 147,00 zł.

•

Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie
aleksandrowskim (II)” 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. wymagający wsparcia) należących co najmniej do jednej z poniższych
grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie
zatrudnienia przez 47 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, dotacje oraz refundacje kosztów wyposażenia,
doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Budżet projektu – 925 856,52zł.

•

Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej realizowane w ramach dodatkowych środków z rezerwy
MPiPS w 2016 roku.
PUP w odpowiedzi na składane wnioski czterokrotnie otrzymał środki na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej dla następujących grup osób bezrobotnych:
- osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia – pozyskana kwota: 118 900,00zł.
- dwa programy osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – pozyskana kwota:
732 700,00zł.
- osoby bezrobotne od 30 do 50 roku życia – pozyskana kwota: 180 600,00zł.
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Powiatowy Urząd Pracy w charakterze partnera wraz z Liderem CISTOR
STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO SPOŁECZNE oraz partnerem Gminnym Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w Aleksandrowie Kujawskim otrzymał dofinansowanie projektu: „Stacja Aleksandrów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 – Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 –
Aktywne włączenie społeczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej
i zawodowej 40 niezatrudnionych mieszkańców gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski
zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.
Termin realizacji projektu: 01.07.2016-31.08.2017

Z działalności urzędu
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY
Zawartych zostało 7 umów w ramach refundacji kosztów wyposażenia
/ doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Utworzonych zostało 14 stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych.
Zatrudnienie nastąpiło w zawodach: robotnik budowlany, masażysta,
fizjoterapeuta, pracownik ogólnobudowlany, brukarz, sprzedawca, pomoc
kuchenna, pracownik gospodarczy, konserwator linii i pomieszczeń
produkcyjnych, magazynier produkcji, operator linii obróbki drobiu, kontroler
jakości produkcji, konserwator chłodni.
PRACE INTERWENCYJNE
W trzecim kwartale nie zawierano umów na prace interwencyjne – limit na 2016 rok został
rozdysponowany.
ROBOTY PUBLICZNE
W okresie od 01.07.2016r. do 30.09.2016. zawarto 3 umowy w sprawie organizacji robót
publicznych ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
W ramach zawartych umów zorganizowano 8 miejsc pracy dla gmin:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawski – 2 miejsca pracy;
Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim – 3 miejsca pracy;
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim – 3 miejsca pracy.
DOTACJE
W okresie od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. przyznano ogółem 12 dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
Z Funduszu Pracy w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra na realizację
programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przyznano 5 dotacji.
W ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie
aleksandrowskim ( II)” przyznano 3 dotacje.
W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
aleksandrowskim ( II) „ przyznano 4 dotacje.
Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą najchętniej wybierali następujące
rodzaje działalności gospodarczej; usługi budowlane, elektryczne, handlowe, kosmetyczne. Dzięki
naszej pomocy otwarta została również; Kancelaria Radcy Prawnego oraz Kancelaria Adwokacka.
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PFRON
Zawarto jedną umowę w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej ze środków PFRON.
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
.
W okresie od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. podpisano 2 Porozumienia 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 14 miejsc do wykonywania prac
społecznie użytecznych dla następujących gmin, które wyraziły chęć organizacji prac społecznie
użytecznych:
- Gmina Bądkowo - 4 miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski – 10 miejsc do wykonywania prac społecznie
użytecznych.
STAŻE
W okresie od 01.07.2016r. do 30.09.2016 r. na staże zostało skierowanych 199 osób
w tym 114 kobiet. Staże posiadały następujące źródła finansowania;
- Skierowane osoby w ramach środków EFS POWER – 127 osób (71 kobiet).
- Skierowane osoby w ramach środków EFS RPO – 9 osób (4 kobiety).
- Skierowane osoby w ramach środków FP – 18 osób (13 kobiet).
- Skierowane osoby w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia – 3 osoby (1 kobieta).

- Skierowane osoby w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
określonych w art. 49 pkt. 2-6 - 35 osób (19 kobiet).
- Skierowane osoby w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
określonych w art. 49 pkt. 2 i 4-6 – 6 osób (5 kobiet).
- Skierowane osoby w ramach Środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia – 1 osoba (kobieta).

POŚREDNICTWO PRACY
W 3 kwartale 2016 r. pozyskano 728 ofert pracy, w tym:
- 325 subsydiowanych ofert pracy,
- 219 oferty stażu,
- 34 ofert pozyskanych w ramach refundacji wyposażonych stanowisk pracy,
- 39 ofert pozyskanych w ramach refundacji wynagrodzenia, składek ZUS i nagród za zatrudnienie
bezrobotnych do 30 roku życia,
- 14 ofert z robót publicznych,
19 ofert prac społecznie użytecznych,
- 6 ofert dla osób niepełnosprawnych.
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POŚREDNICTWO PRACY ZA GRANICĄ – USŁUGI EURES.
W okresie od lipca do września 2016 roku do tutejszego
Urzędu wpłynęło 161 ofert pracy (na 1345 wakatów)
za pośrednictwem sieci EURES.
Największa liczba wolnych wakatów pochodziła z Niemiec –
638, co stanowi 47% wszystkich zgłoszeń w omawianym kwartale.
Druga co do wielkości liczba wakatów wpłynęła z Wielkiej Brytanii – 306, co stanowi 22%
wszystkich zgłoszeń. Znacząca liczba wakatów pochodziła z Holandii tj. 229 – co stanowi 17%
ogółu zgłoszonych wakatów. Pozostałe wolne stanowiska pracy pochodziły z następujących
państw: Czechy, Belgia, Estonia, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Słowacja i Szwecja.
Wolne miejsca pracy dotyczyły głównie następujących zawodów: pracownik produkcji,
pracownik do prac polowych, osoba do pakowania owoców i warzyw, pielęgniarka/pielęgniarz
w domu spokojnej starości, magazynier, pracownik w przetwórni żywności, rzeźnik, pracownicy
serwisu, pokojowa/pokojówka, pracownik budowlany, operator wózków widłowych, operator
wtryskarki, operator wytłaczarki, operator autoklawu, ślusarz, pomocnik montera, pomocnik na
lotnisku, pracownik produkcji w przemyśle włókienniczym, kierowca ciągnika elektrycznego,
mechanik przemysłowy, pracownik ogólny rzeźni, sorter towarów, cieśla szalunkowy, opiekun
w domu opieki.
Brak znajomości języków obcych jest powodem małego zainteresowania pracą za granicą.

PORADNICTWO ZAWODOWE
W okresie od 01.07.2016. do 30.09.201r. z usług doradców zawodowych skorzystały 253
osoby bezrobotne. Wszystkie zostały objęte poradami zawodowymi indywidualnymi. Porady
dotyczyły głównie pomocy w zakresie: wyboru zawodu lub kierunku szkolenia, ustalenia
Indywidualnego Planu Działania.
Doradcy wydali następujące opinie:
•
15 dotyczących oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
•
36
dotyczących
predyspozycji
i
celowości
udziału
osób
bezrobotnych
w szkoleniach zawodowych,
•
1 opinię dotyczącą zatrudnienia osób niepełnosprawnych na stanowiskach finansowanych
z PFRON
We wskazanym okresie wyżej wymienionym osobom udzielono indywidualnych
informacji zawodowych.

SZKOLENIA GRUPOWE
W okresie od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. zorganizowano następujące szkolenia grupowe:
- „Montażysta rusztowań”,
- „Pracownik gastronomii”,
- „Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera
i fakturowanie”,
- „Operator maszyn budowlanych”.
- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,
- „Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS z uprawnieniami UDT kat. IIŻ”.
Na szkolenia grupowe w roku 2016 skierowano 100 osób.
Zatrudnienie po szkoleniach grupowych i indywidualnych, do dnia 07.10.2016r. podjęło 51 osób.
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STUDIA PODYPLOMOWE
Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów
podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
W trzecim kwartale br. o finansowanie studiów ubiegały się 4 osoby. Umowy zawarto
z 3 osobami bezrobotnymi (kierunki: Grafika Projektowa; Edukacja i Wspieranie Rozwoju Dzieci
z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Innymi Zaburzeniami; Akademia Menadżera).
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
W omawianym okresie, do PUP wpłynęły 4 wnioski o kształcenie ustawiczne
w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
BONY/ ZWROTY KOSZTÓW
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 33 umowy o refundację wynagrodzenia,
nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach których utworzono 36 miejsc pracy
dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zatrudnienie obejmowało następujące zawody:
sprzedawca, kierowca-dostawca towarów, asystent architekta, przedstawiciel handlowy, pomoc
fizjoterapeuty, fryzjer, drukarz, grafik, referent ds. rozliczeń, nauczyciel przedszkola, agent
ubezpieczeniowy, pomoc kuchenna, pracownik placowy, magazynier, barman, kelner,
recepcjonistka, kucharz, pokojowa, pracownik remontowo-budowlany, mechanik pojazdów
samochodowych,
•
Bon na zasiedlenie
Nie zostały złożone wnioski o bon na zasiedlenie.
•
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 dofinansowanie wynagrodzenia.
•
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.
III.
Obowiązujące wskaźniki i stawki.
Stan prawny na dzień 3 października 2016 r.
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%):
•
w okresie pierwszych trzech miesięcy
•
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
obniżony (80%):
•
w okresie pierwszych trzech miesięcy
•
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
podwyższony (120%):
•
w okresie pierwszych trzech miesięcy
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831,10
652,60

664,90
522,10

•

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia- 120 % zasiłku
przygotowania zawodowego dorosłych- 120 % zasiłku
stażu- 120 % zasiłku
kontynuowania nauki- 100% zasiłku
studiów podyplomowych- 20% zasiłku
3. Dodatek aktywizacyjny(do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

997,40
783,20
997,40
997,40
997,40
831,10
166,30
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
415,60
do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu
lub przygotowania zawodowego dorosłych
min.
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
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 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
2.183,00
wynagrodzenia (1.850,00 + 333,00*)
2. Robót publicznych:
• refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia
2.371,26
społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji -(2.009,54 + 361,72*],
• refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.019,08 +
4.742,51
723,43*]
3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:
• za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 %
5.550,00
minimalnego wynagrodzenia)
max
4. Refundacji za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)
4,86/za
godz.
5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy
483,30
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 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
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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)
• w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
• przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego
wynagrodzenia)
2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)
3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego
wynagrodzenia)

24.114,48
16.076,32
12.057,24
24.114,48

16.076,32

4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego
max 605,40
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 1.01.2016 r.)
2. Przeciętne wynagrodzenie
3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały xxx
4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999 r.)
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.)
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.)

1.850,00xx
4.019,08
Informacja
na stronie
ZUS
2,45%
0,10%
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);
xxod 1.01.2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., Dz.U. 2015 poz. 1385);
xxx przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2015 r. wynosi 4.019,08 zł (Komunikat Prezesa GUS z 9 sierpnia 2016 r., M.P. 2016, poz.
784).
Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiP w dniu 03.10.2016 r.
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