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I. Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w drugim kwartale 2018 r.

Na koniec czerwca 2018 roku zarejestrowanych było 2329 osób bezrobotnych, w tym 1270
kobiet. Spośród 2329 bezrobotnych, 84,3 % (1963 osób), stanowili poprzednio pracujący. Natomiast
15% ogółu zarejestrowanych stanowiły osoby z prawem do zasiłku (349 osób). Zarejestrowanych
było 366 osób dotychczas nie pracujących (15,7% ogółu zarejestrowanych).
Bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy odnotowano 2022. W tym najwięcej
osób długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 59,3% (1382 osób) ogółu zarejestrowanych.
543 osób nie posiadało doświadczenia zawodowego, 848 osób nie posiadało kwalifikacji
zawodowych. Odnotowano 619 osoby powyżej 50 roku życia, 642 osób do 30 roku życia.
Wśród zarejestrowanych: 116 to osoby niepełnosprawne, 550 osób posiadających co
najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 17 osób posiadających gospodarstwo rolne.
Stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim na koniec maja 2018r. wynosiła 12,4%.

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:
1. 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 387 osób, z czego 290 zostanie skierowanych na staż,
22 skorzysta z bonu na zasiedlenie, 47 otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
7 osób będzie mogło skorzystać z bonu szkoleniowego, 21 zatrudnionych zostanie w ramach
wyposażonego stanowiska pracy. 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. – 31.12.2018 r.
Budżet projektu w 2017r. - 2 132 624,00zł.
Budżet projektu w 2018r. – 1 856 625,00zł.
2. 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.
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.
4

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Budżet projektu w 2017r. – 1 755 485,00zł.
Budżet projektu w 2018r. – 1 647 177,00zł.
3. Programy
na
rzecz
promocji
zatrudnienia,
łagodzenia
skutków
bezrobocia
i aktywizacji zawodowej realizowane w ramach dodatkowych środków z rezerwy MPRiPS
w 2018 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim otrzymał dodatkowe środki
z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu regionalnego pn.: „WIEK NASZYM
ATUTEM – II EDYCJA”. 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 423,0 tys. zł. 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: 226 800,00zł.
- osoby długotrwale bezrobotne – pozyskana kwota: 205 800,00zł.

III. Z działalności urzędu

•

Finansowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

W II kwartale 2018r. zawartych zostało 21 umów w ramach refundacji kosztów
wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Utworzone zostały
23 stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zatrudnienie przedstawiało się
w następujących zawodach: specjalista ds. gospodarki magazynowej, operator wózków
jezdniowych, magazynier, opiekun osób starszych, sprzedawca, pomoc nauczyciela, monter
wykładzin, operator prasy do zaciskania przewodów hydraulicznych, sprzedawca, recepcjonista,
praczka, tynkarz, ślusarz, magazynier, elektromonter, pomoc kuchenna, kucharz, konserwator
terenów zielonych, monter sieci wodno-kanalizacyjnych, pracownik monitoringu, kosmetyczka.
•

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. przyznano ogółem 14 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 3 dotacje.
W ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie
aleksandrowskim ( III)” przyznano 3 dotacje.
Z Funduszu Pracy przyznano 8 dotacji w tym:
- z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych
długotrwale 2 dotacje;
- Program Regionalny „Wiek naszym atutem – II Edycja” 1 dotacja.
Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą najchętniej wybierali następujące rodzaje
działalności gospodarczej w zakresie:
Usługi budowlane;
Usługi kosmetyczne;
Usługi ślusarsko – mechaniczne;
Usługi handlowe.
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•

Prace interwencyjne

W drugim kwartale 2018r. zawartych zostało 6 umów na prace interwencyjne dla
9 skierowanych osób bezrobotnych. Zatrudnienie przedstawiało się w następujących zawodach:
robotnik w dziale wodno-kanalizacyjnym i drogowym, kierowca, pomoc kucharza, piekarz,
recepcjonista, pokojowa, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, kierowca.
•

Roboty publiczne

W okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. zawarto 3 umowy 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 na roboty publiczne zorganizowano 25 pracy dla bezrobotnych z następujących
gmin:
- Gmina Aleksandrów Kujawski - 5 miejsc pracy;
- Gmina Miejska Ciechocinek – 5 miejsc pracy;
- Gmina Aleksandrów Kujawski – 15 miejsc pracy;

•

Staże

W okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. zostały skierowane 133 osoby (79 kobiet)
w ramach staży. Skierowane osoby w ramach środków EFS POWER to 18 osób (w tym 15 kobiet)
w ramach 18 umów. Skierowane osoby w ramach środków EFS RPO to 56 osób (w tym 28 kobiet)
w ramach 53 umów. Skierowane osoby w ramach środków FP to 34 osoby ( w tym 18 kobiet) w
ramach 31 umów. Skierowane osoby w ramach środków z Rezerwy Funduszu Pracy na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale to 12 osób (w tym 10 kobiet) w ramach
6 umów. Skierowane osoby w ramach środków Program Regionalny „WIEK NASZYM ATUTEM
– II EDYCJA” – 13 osób (w tym 8 kobiet) w ramach 11 umów.
•

Prace społecznie użyteczne

W okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. 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 17 miejsc do wykonywania prac społecznie użytecznych dla
następujących gmin, które wyraziły chęć organizacji prac społecznie użytecznych:
• Gmina Koneck - 6 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych;
• Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski – 11 miejsc wykonywania prac społecznie
użytecznych.
•

Bon na zasiedlenie

W omawianym kwartale zostały złożone cztery wnioski o bon na zasiedlenie, trzy z nich
zostały rozpatrzone pozytywnie.
•
Bon zatrudnieniowy
Nie zostały złożone wnioski o bon zatrudnieniowy.
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•

Bon Stażowy
Nie zostały złożone wnioski o bon stażowy.

•

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia
Złożony został 1 wniosek o refundację, który został rozpatrzony pozytywnie.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
Złożone zostały 2 wnioski o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub
osobą zależną, które zostały rozpatrzone pozytywnie.
•

•

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W II kwartale 2018r. nie był prowadzony nabór wniosków dotyczących kształcenia
ustawicznego w ramach KFS, gdyż pula dostępnych środków została rozdysponowana
w pierwszym naborze. Zapotrzebowanie wynikające z wniosków, przekraczało środki Urzędu
przeznaczone na wsparcie wymienionej formy.
Podczas naboru obowiązywały następujące priorytety wydatkowania środków KFS:
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem
w firmach nowych technologii i narzędzi pracy
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

•

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W drugim kwartale 2018 roku została zawarta umowa w sprawie przyznania osobie
niepełnosprawnej środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie „Ośrodek
Doskonalenia Zdrowia”. W ramach stażu ze środków PFRON podpisano 5 umów dla 5 osób (w tym
dla 4 kobiet).
•

Pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy od kwietnia do czerwca 2018r. pozyskał 298 ofert pracy i udostępnił
616 stanowisk, z czego:
• 283 stanowiska pracy subsydiowanej, w tym:
- 34 stanowiska w ramach refundacji wyposażonych stanowisk pracy, w tym 2 w ramach
PFRON;
- 14 stanowisk w ramach prac interwencyjnych,
- 16 stanowisk w ramach refundacji wynagrodzenia, składek i nagród za zatrudnienie
pracownika do 30 roku życia,
- 28 stanowisk z robót publicznych,
- 1 stanowisk w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia,
- 190 stanowisk pracy w ramach aktywizacji zawodowej, z czego:
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167 stanowisk stażu, w tym w ramach PFEON 6 stanowisk;
23 stanowiska prac społecznie użytecznych.
• 333 stanowisk pracy niesubsydiowanej, z czego 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych.
Pośrednicy pracy zorganizowali i przeprowadzili 2 giełdy pracy na 50 stanowisk.
W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Sali Kolegium Kujawskiego X.X. Salezjanów w Aleksandrowie
Kujawskim odbyły się Drugie Powiatowe Targi Pracy, Szkół i Zawodów. Organizatorem Targów
był Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Toruniu, pod patronatem Starosty Aleksandrowskiego. W czasie Targów swoje oferty
przedstawiło 25 wystawców reprezentujących przedsiębiorców, instytucje państwowe i placówki
oświatowe. Do dyspozycji osób odwiedzających Targi przygotowano punkt informacyjny
Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim gdzie prezentowane były usługi z zakresu
instrumentów rynku pracy oraz aktualne oferty pracy. Uczestnicy Targów mogli zapoznać się
z ofertami promującymi zawód policjanta, strażaka, przedstawiciele WKU w Toruniu zachęcali do
wstąpienia w szeregi armii. Przedstawiciele szkół średnich i wyższych zachęcali młodzież –
przyszłych absolwentów do zapoznania się z proponowanymi kierunkami kształcenia. Pracodawcy
zaoferowali oferty pracy w różnych zawodach m.in.: magazynier, pracownik produkcji, kelner,
kucharz, pomoc kuchenna, fizjoterapeuta, elektryk, operator koparko-ładowarki, spawacz, mistrz
produkcji. Poszukujący pracy mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy
i warunków zatrudnienia. W trakcie Targów można było skorzystać z porad specjalistów w zakresie
przedsiębiorczości oraz z porad przedstawicieli Urzędu Skarbowego i Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku. Targi Pracy przyniosły wymierne korzyści
pracodawcom jak i poszukującym pracy. Umożliwiły promocję zatrudnienia, prezentację ofert pracy,
ofert edukacyjnych, a także ofert instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość, oraz
możliwości dla osób niepełnosprawnych korzystających z warsztatów. Targi odwiedziło około 800
osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz absolwentów lokalnych szkół. Potwierdziły, że są
jedną z uznanych i potrzebnych form prowadzenie pośrednictwa pracy, są dobrym przykładem na
rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a dla uczniów szkół - absolwentów zaproponowały
możliwość wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
•

Pośrednictwo pracy za granicą – usługi EURES

W okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 151 ofert pracy
(na 1270 wakatów) za pośrednictwem sieci EURES. Największa liczba ofert pracy pochodziła
z Niemiec – na łączna liczbę wakatów: 499 (39% wszystkich wolnych miejsc pracy) Kolejnym
państwem, z którego wpłynęła znacząca liczba wakatów to Holandia tj. 467 wakatów (36% ogółu
wakatów). Kolejne kraje, z których dotarły oferty pracy to: Norwegia, Słowenia, Słowacja, Belgia,
Bułgaria, Finlandia, Wielka Brytania, Czechy oraz Irlandia. Wolne miejsca pracy dotyczyły głównie
następujących zawodów: - pracownik inwentaryzacji; doświadczony operator / pracownik w fabryce
mięsa; pracownik produkcyjny - przetwórstwo krabów; pracownik obsługi bagażowej na lotnisku;
pracownik produkcji – produkcja karmy dla zwierząt; operator wózka widłowego; pracownik
produkcji – przetwórstwo i pakowanie drobiu; pracownik produkcji – pakowanie żywności; osoba
do zbierania zamówień; pracownik produkcji – pakowanie kurczaków; opiekun osób starszych;
pracownik do zbioru pieczarek; nauczyciel; pracownik montażu; pracownik do układania bukietów
kwiatowych; pracownik magazynu - dział B2B; pracownik magazynu – dział sprzedaży; pracownik
magazynu – dział przyjęcia towaru; pracownik magazynu (dział wysyłki); pracownik restauracji typu
fast food – Burger King; pracownik produkcji wyrobów drewnianych /mile widziane pary/; kierowca
C+E; pracownik do zbioru borówki; kontroler jakości; malarz budowlany; pracownik do uprawy
kwiatów - słonecznik; blacharz samochodowy; pracownik na linii produkcyjnej; pracownik do
zbioru wiśni, jabłek i gruszek; monter sieci sanitarnych/grzewczych/klimatyzacyjnych;
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elektromonter; posadzkarz; murarz; spawacz; cieśla, malarz budowlany; operator maszyn CNC;
monter konstrukcji stalowych.
•

Szkolenia grupowe

W II kwartale 2018. zorganizowano następujące szkolenia grupowe:
- „Operator maszyn budowlanych”,
- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,
Na wymienione szkolenia skierowano 20 osób.
•

Szkolenia indywidualne

W okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. na szkolenia indywidualne skierowane zostały
3 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
w ramach środków Funduszu Pracy. Bezrobotni rozpoczynający szkolenie indywidualne wybierali
następujące kursy:
„Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy”
„Kurs prawa jazdy kategorii C”
•

Bony szkoleniowe

W okresie od 01.01.2018r. do 31.03.2018r. na szkolenie realizowane w ramach bonu
szkoleniowego skierowane zostały 2 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w ramach Funduszu Pracy. Bezrobotni rozpoczynający
szkolenie w ramach bonu szkoleniowego wybierali następujące kursy:
„Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy”
„Kurs prawa jazdy kategorii C”
•

Studia podyplomowe

W II kwartale 2018r., złożono 2 wnioski dotyczących finansowania studiów podyplomowych.
W ramach zawartych wcześniej umów, studia odbywa 9 osób Finansowaniu podlegały następujące
kierunki studiów: Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności
ruchowej ( w sporcie i rekreacji), Analizy statystyczne i Data Mining w biznesie,
Oligofrenopedagogika, Akademia przywództwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akademia
menedżera sprzedaży, Rachunkowość, Wycena nieruchomości, Projektowanie Graficzne.
•

Doradztwo zawodowe

W okresie od 01.04.2018. do 30.06.2018r. z usług doradców zawodowych skorzystało 178
osób bezrobotnych. 166 osób zostało objęte poradami zawodowymi indywidualnymi. Porady
obejmowały głównie pomoc w zakresie: wyboru zawodu lub kierunku szkolenia, zwiększenia
umiejętności poszukiwania pracy.
Doradcy wydali ogółem 35 opinii :
• 13 opinii dotyczących oceny predyspozycji potrzebnych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
• 22 opinie dotyczące udziału osób bezrobotnych w szkoleniach zawodowych.
We wskazanym okresie 140 osobom udzielono indywidualnych informacji zawodowych. 12 osób
objętych zostało poradnictwem grupowym. Uczestniczyli w poradzie "Własna firma - wsparcie dla
osób rozpoczynających działalność gospodarczą”. Spośród bezrobotnych objętych poradnictwem
zawodowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018r 68 osób przyjęto do Projektu Regionalny Program
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Operacyjny, a 27 osób do Projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanych
ze środków Unii Europejskiej. W II kwartale 2018 roku. doradcy wydali 23 skierowania do lekarza
medycyny pracy. 11 maja doradca zawodowy brał udział w zorganizowanych przez oddział ZUS
w Aleksandrowie Kujawskim „Drzwiach otwartych” dla osób niepełnosprawnych. 25 kwietnia
doradca zawodowy brał udział w Targach Edukacyjnych w Gimnazjum w Służewie. 22 maja doradcy
przeprowadzili warsztaty dla uczniów III klas Gimnazjum w Służewie.

IV. Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 czerwca 2018r.)
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%):
• w okresie pierwszych 90 dni
• w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

847,80
665,70

obniżony (80%):
• w okresie pierwszych 90 dni
• w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

678,30
532,60

podwyższony (120%):
• w okresie pierwszych 90 dni
• w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

1.017,40
798,90

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

1.017,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

1.017,40

stażu - 120 % zasiłku

1.017,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

847,80

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

169,60

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

423,90

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 podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

423,90

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min.
8,30/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2018 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r , wyniósł 102,0% (Komunikat
Prezesa GUS – M.P.2018.106). 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,

10

stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w
łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenie 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 (847,80 + 152,60*)
1.000,40

•

w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego
wynagrodzenia (2.100,00 + 378,00*)

2.478,00

2. Robót publicznych:
•

•

refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na
ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.311,42
+ 416,06*],
refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki
(4.622,84 + 832,11*]

2.727,48

5.454,95

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

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

6.300,00

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

max
4,98/za
godz.

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za
każdy pełny miesiąc programu

493,00

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

1.543,80

*/ 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)

27.737,04

•

w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.737,04
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•

przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego
wynagrodzenia)

27.737,04

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

27.737,04

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

18.491,36

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
617,60

Maksymalna kwota miesięcznej transzy

Max
103,00

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 1.01.2018 r.)

2.100,00xx

2. Przeciętne wynagrodzeniexxx

4.622,84

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 1.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12
września 2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., Dz.U. 2017 poz. 1747);
xxx
przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2018 r. wynosi 4.622,84 zł (Komunikat Prezesa GUS z 11 maja 2018
r., M.P. 2018.472).
Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 30.05.2018 r.
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