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I.Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w pierwszym kwartale 2014r.
Na koniec grudnia 2013 roku, urząd odnotował 5049 osób bezrobotnych w tym 2489
kobiet, w styczniu zarejestrowanych było 5245 osób bezrobotnych w tym 2547 kobiet. W lutym
liczba zarejestrowanych wynosiła 5291 zarejestrowanych w tym 2562 kobiety. Natomiast w marcu
5136 bezrobotnych w tym 2505 kobiet.
Biorąc pod uwagę wiek, pod koniec marca najliczniej zarejestrowaną grupą były osoby
w przedziale wiekowym 25-34 lata – 1514 zarejestrowanych oraz w wieku 35-44 lata – 1131
zarejestrowanych.
Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym – 1793 zarejestrowane oraz gimnazjalnym i poniżej – 1616
zarejestrowanych.

II.Programy na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej realizowane w ramach
dodatkowych środków z rezerwy MPiPS w 2014 roku.
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia.
Grupę docelową stanowi 37 osób bezrobotnych z terenu powiatu aleksandrowskiego w wieku do
25 roku życia.
Budżet programu: 314 600,00 zł.
Okres realizacji: od 01.02.2014.r do 31.11.2014 r.
Głównym celem programu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie
aktywności zawodowej osób młodych poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.
32 osoby zdobędą doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu
poprzez udział w stażach. 5 osób podejmie pracę na stanowiskach tworzonych w ramach refundacji
kosztów ich wyposażenia.
W ramach pozyskanych środków Urząd będzie zabiegał o generowanie większej liczby
trwałych miejsc pracy i tworzenie nowych stanowisk. Formy wsparcia ułatwią osobom
bezrobotnym zdobycie doświadczenia zawodowego przez staże, oraz podjęcie zatrudnienia
w ramach refundacji stanowiska pracy. Wszystko to wpłynie na zwiększenie motywacji i chęci do
samodzielnego poszukiwania pracy wśród uczestników programów, a co za tym idzie, zwiększy
ich szanse na zatrudnienie. Dodatkowo uczestnicy programu, którzy zostaną skierowani na staż
objęci zostaną pomocą doradcy zawodowego i pośrednika pracy, co umożliwi zdobycie wiedzy
w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych i ułatwi przyjmowanie odpowiednich postaw
zawodowych.
W chwili obecnej PUP wystąpił z wnioskiem o dodatkowe środki Funduszu Pracy
przeznaczone na realizację programów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach
pozyskanych środków Urząd będzie zabiegał o podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób
młodych, oraz zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego. W ramach programu przewiduje
się organizację staży, refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych, oraz bon szkoleniowy dla osób młodych zawarty w znowelizowanej ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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III.Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2014:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W roku 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim realizuje 5
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego:
1. Projekt konkursowy pn. „Wspólny sukces V” Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie.
Celem głównym projektu jest utrzymanie w 2014 i 2015 roku dostępności i jakości usług
w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób
bezrobotnych.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- zatrudnienie w 2014 r. 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych.
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 kluczowych pracowników PUP;
Budżet projektu w 2014r. - 98 820,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.03.2015.
2. Projekt systemowy „W drodze po sukces” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim z uwzględnieniem grup
szczególnie zagrożonych na rynku pracy, tj.:
- osób w wieku do 25 roku życia,
- osób w wieku do 25 roku życia, które nie posiadają zatrudnienia, nie uczestniczą
w kształceniu lub szkoleniu (młodzież NEET)
- osób figurujących w rejestrze PUP, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora
oświaty,
- osób w wieku 50-64 lata.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych: dokonanie wyboru indywidualnego wsparcia, dzięki opracowaniu IPD,
- podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych osób bezrobotnych poprzez
udział w szkoleniach,
- zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wiedzy praktycznej w trakcie odbywania stażu;
- wsparcie samozatrudnienia za pomocą udzielania jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej;
- podniesienie umiejętności interpersonalnych i motywacji oraz poprawy samooceny osób
bezrobotnych.
Budżet projektu w 2014 roku – 5 667 500,00 zł.
3. Projekt systemowy „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z WUP w Toruniu.
Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 2529 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w woj. kujawsko – pomorskim znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do 2014 roku.
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Cele szczegółowe:
- nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
poprzez min. 2276 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w woj. kujawsko – pomorskim
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do IX
2013 r.
- rozpoczęcie działalności gospodarczej przez min. 2040 osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w woj. kujawsko – pomorskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
do XII 2013 r.
- utrzymanie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od daty jej założenia przez min. 1938
osób, które otrzymały dotacje w projekcie.
W ramach projektu z osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim, 83 uczestniczyło w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, a 69
uzyskało środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 28.02.2015.
5. Projekt konkursowy „Aktywni” Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim z uwzględnieniem grup szczególnie
zagrożonych na rynku pracy, tj.:
- osób w wieku do 25 roku życia;
- osób długotrwale bezrobotnych;
- osób niepełnosprawnych;
- osób w wieku 50-64 lata.
Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:
- wybór indywidualnego wsparcia, dzięki opracowaniu Indywidualnych Planów Działania;
- zdobycie doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej do wykonywania zawodu poprzez
udział w stażach;
- podniesienie umiejętności interpersonalnych i motywacji oraz poprawy samooceny osób
bezrobotnych dzięki objęciu uczestników projektu usługami z zakresu poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy.
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.06.2014.
Budżet projektu – 685 800,00 zł.
W bieżącym roku PUP wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu konkursowego pn.
„Perspektywy” Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim z uwzględnieniem grup szczególnie
zagrożonych na rynku pracy, tj.:
- osób w wieku do 25 roku życia;
- osób długotrwale bezrobotnych;
- osób niepełnosprawnych;
- osób w wieku 50-64 lata
W chwili obecnej wniosek przeszedł ocenę formalną i czeka na wyniki oceny merytorycznej
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IV. Z działalności urzędu
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY
Wyposażenie stanowiska pracy – oznacza to zorganizowanie nowego stanowiska pracy
poprzez zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn itp. ( np. komputer, biurko), w tym środków
niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku i do zapewnienia zgodności stanowiska pracy
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii; zakupy muszą być
jednoznacznie i bezpośrednio związane z tworzonym stanowiskiem pracy.
Doposażenie stanowiska pracy – oznacza to dokonanie zakupu brakujących elementów
niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku ( np. fax, drukarka, skaner itp. ); zakupy muszą
być jednoznacznie i bezpośrednio związane z tworzonym stanowiskiem pracy.
Stan za I kwartał 2014r.
Zawartych zostało 12 umów w ramach refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Utworzonych zostało 21 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Zatrudnienie nastąpiło w zawodach: monter konstrukcji szkieletowych, sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych, informatyk, mechanik, kucharz, pracownik administracyjno-biurowy,
księgowa, operator prasy membranowej, pomocnik operatora prasy membranowej, zabiegowy,
fizjoterapeuta, pracownik siłowni.
PRACE INTERWENCYJNE
W I-szym kwartale nie została zawarta umowa na prace interwencyjne.
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W okresie od 01 stycznia do 31.03.2014 roku udzielono ogółem 6 dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
W ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
” W drodze po sukces”. Działanie 6.1.3 PO KL udzielono 6 dotacji.
Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą wybierali następujące rodzaje usług;
fryzjerstwo, wulkanizacja, ślusarstwo, projektowanie, handel. Z pomocą urzędu została również
otwarta Kancelaria Notarialna
STAŻE
W okresie od stycznia do marca 2014 r. do odbycia stażu skierowano 222 osoby, w tym 134
kobiety. Spośród skierowanych 193 osoby (110 kobiet) odbywają staż w ramach Projektu „W
drodze po sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
POŚREDNICTWO PRACY
Od 01.01.2014r. do 31.03.2012r. Urząd pozyskał 494 oferty pracy w tym:
- 375 ofert pracy subsydiowanej,
- 20 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,
- 285 ofert stażu,
- 48 ofert prac społecznie użytecznych,
- 5 ofert pracy sezonowej.
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Odbyły się 3 giełdy pracy dotyczące naboru na łączną liczbę 8 wakatów
w zawodach:
- specjalista ds. odszkodowań,
- asystent\ka zarządu,
- kierowca kat. C+E.
Na giełdę zostało wezwanych 44 osób; zgłosiło się 47 osób. Wydano 12 skierowań z czego 4
osoby zostały zatrudnione.
POŚREDNICTWO PRACY ZA GRANICĄ – USŁUGI EURES.
EURES – European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy
publicznych służb zatrudnienia krajów należących do UE oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu
i Szwajcarii. Powołane zostały do współpracy
w ramach Europejskiego Systemu Służb
Zatrudnienia, w celu ułatwienia swobodnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Celem sieci EURES jest:
- umożliwienie osobom szukającym pracy i pracodawcom dostępu do informacji i doradztwa
w zakresie przepływu pracowników,
- wymiana pomiędzy poszczególnymi państwami informacji dotyczących wolnych miejsc pracy,
warunków życia i pracy w tych państwach,
- utworzenie europejskiego rynku pracy.
W urzędzie zadania te wykonuje pośrednik pracy.
W okresie od stycznia do marca 2014 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 68 ofert pracy
(na 602 wakaty) za pośrednictwem sieci EURES.
Największa liczba ofert pracy wpłynęła z Niemiec. Pozostałe pochodziły z następujących
państw: Francja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania i Belgia.
Najwięcej wolnych miejsc pracy dotyczyło:
branży gastronomicznej tj: kucharz/kucharka, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii,
kelner/kelnerka, barman/barmanka;
- branży technicznej – tj. przedstawiciel serwisu obsługi klienta, informatyk, starszy
specjalista ds. ds. badań i rozwoju, starszy menager projektu;
- branży medycznej: specjalista/lekarz główny nefrolog, pielęgniarka/pielęgniarz,
fizjoterapeuta, opiekunka osób starszych, lekarz reumatolog, opiekun/opiekunka ambulatoryjny/a;
branży przemysłowej: tj.: rzeźnik, operator CNC, rozbieracz wołowiny, pracownicy w sieci
piekarni, blacharze, brygadzista grupy spawaczy, mechatronik, kontroler jakości
w piekarni, inżynier chemik, mistrz produkcji w stoczni, kierownik doku, rzeźnik-wykrawacz;
branży remontowo-budowlanej tj.: elektryk, spawacz TIG/MIG/MAG, hydraulik, monter
systemów rurociągów, operator żurawia, inżynier budownictwa-inżynier projektu, stolarz
budowlany, robotnik ogólnobudowlany,
branży handlowej tj.: sprzedawca, magazynier, asystent w supermarkecie, kierownik ds.
sprzedaży;
Zainteresowanie pracą za granicą jest znikome. Barierę stanowi brak znajomości języka obcego.

PORADNICTWO ZAWODOWE
W okresie od 01.01.2014. do 31.03.2014r. z usług doradców zawodowych skorzystało 256 osób
bezrobotnych. 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 26 opinii dotyczących :
8

•

15 opinii dotyczących oceny predyspozycji potrzebnych do prowadzenia
działalności gospodarczej.
•
3 opinie dotyczące udziału osób bezrobotnych w szkoleniach zawodowych.
•
8 opinii dotyczących celowości udziału w szkoleniu w zakresie umiejętności
poszukiwania pracy.
We wskazanym okresie 231 osobom udzielono indywidualnych informacji zawodowych.
Spośród bezrobotnych objętych poradnictwem zawodowym od 01 stycznia do 31 marca
2014r. - dla 208 osób opracowano Indywidualne Plany Działania na potrzeby Projektu „W drodze
po sukces” PO KL 6.1.3.
Do dnia 31.03.2014r. doradcy wydali 3 skierowania do lekarza medycyny pracy i 6
wniosków o przeprowadzenie badań psychologicznych.
PFRON
W pierwszym kwartale została zawarta jedna umowa w ramach przyznania osobie
niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: „Usługi – pracownia psychologiczna”.

V. Obowiązujące wskaźniki i stawki.
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
(stan prawny na dzień 1 marca 2014 r.)
OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.:
podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

823,60x
646,70

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

658,90
517,40

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

988,40
776,10

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres
wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 660,60 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. M.P. 2013 poz. 391)
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku

988,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

988,40

stażu - 120 % zasiłku

988,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

823,60

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

164,80

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc
programu

478,90
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3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
UWAGA podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed
01.01.2010r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu
samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

411,80

411,80
min.
8,00/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2013 r. o 3,7% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej
wysokości - 27,52 % xx, 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 (823,60 + 148,24 *)

971,84

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego
wynagrodzenia(1.680,00 + 302,40*)
Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować
wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

1.982,40

2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od
wynagrodzenia podlegającego refundacji - (1.911,66 + 344,10*),

2.255,76

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.823,32 + 688,20*)

4.511,52

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego
wynagrodzenia)
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne(60% świadczenia)

5.040,00
max
4,80/za
godz.

*/ 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 - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

22.939,92

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

15.293,28

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

11.469,96
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2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

22.932,92

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

15.293,28

4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 08.05.2013 r.)

4,50%

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 1.01.2014r.)
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw.2013 r. (obowiązuje od 1.03.2014r.)

1.680,00xxx
3.823,32xxxx

3. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r)

9,00%

x przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosił przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w
pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5%, od 1 czerwca 2011 r. o
2,6%, a od 1 czerwca 2012 r. o 4.3%,
Od 1 czerwca 2013 r. zwaloryzowany o 3,7% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012
r. w stosunku do 2011 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2013 poz.30)
xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w
sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. 2013, poz. 1074);
xxxx przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2013 r. wynosi 3.823,32 zł (Komunikat Prezesa GUS M.P. 2014 poz. 148).
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