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I. Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w drugim kwartale 2014 r.
Porównując liczbę zarejestrowanych osób na koniec stycznia 2014 roku w stosunku do
czerwca br., zauważyć należy, że nastąpił spadek pozostających w rejestrach bezrobotnych
z 5245 osób (stan na koniec stycznia br.), do 4531 osób (stan na koniec czerwca br.), o 13,6 %.
Liczba bezrobotnych kobiet spadła z 2547 zarejestrowanych do 2282, więc o 10,4 %.
Osoby z prawem do zasiłku stanowiły 15,7% (828 osób) ogółu zarejestrowanych na koniec
stycznia 2014 r. W czerwcu br., w rejestrach urzędu znajdowało się 580 osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku (12,8 % ogółu zarejestrowanych).
Na koniec czerwca 2014 r. w rejestrach odnotowano 4017 osób w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Stanowią oni 88,7 % ogółu zarejestrowanych. Wśród nich, największy odsetek
generują osoby bez wykształcenia średniego - 2984 zarejestrowanych oraz osoby długotrwale
bezrobotne – 2948 zarejestrowanych. Osób bez kwalifikacji zawodowych odnotowano 1487,
natomiast bez doświadczenia zawodowego 1105. Zarejestrowanych powyżej 50 roku życia było
998 osób, natomiast do 25 roku życia – 788 osób. Samotnie wychowujących co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia – 532 zarejestrowane, niepełnosprawnych – 144. Osób, które po odbyciu
kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia odnotowano 108.
Stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2014 r. wynosiła 14 %., natomiast na koniec maja
wynosiła 12,5 %. W powiecie aleksandrowskim na koniec stycznia br. stopa bezrobocia wynosiła
24,7%, natomiast na koniec maja – 22,3%

II.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
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 2014 r. - 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. Projekt skierowany do 840 osób z terenu powiatu
aleksandrowskiego 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 długotrwale bezrobotnych,
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- osób niepełnosprawnych,
- osób w wieku 50-64 lata,
- osób figurujących w rejestrze PUP, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora
oświaty.
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.
Okres realizacji projektu: 01.01.2008-31.12.2014.
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 2589 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w woj. kujawsko – pomorskim znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do 30.09.2015 r.
Cele szczegółowe:
- nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
poprzez min. 2330 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w woj. kujawsko – pomorskim
znajdujących
się
w
najtrudniejszej
sytuacji
na
rynku
pracy
do
VIII
2014 r.
- rozpoczęcie działalności gospodarczej przez min. 2087 osób bezrobotnych zarejestrowanych w
PUP w woj. kujawsko – pomorskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do
IX 2014 r.
- utrzymanie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od daty jej założenia przez min. 1982
osoby, które otrzymały dotacje w projekcie.
W ramach projektu od początku realizacji projektu do 31.07.2014 r. z osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, 83 uczestniczyły
w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, a 69 uzyskało środki na podjęcie własnej działalności
gospodarczej.
Budżet projektu w 2014 roku – 21.000,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 30.09.2015.
4. Projekt konkursowy „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 88 osób bezrobotnych z terenu powiatu aleksandrowskiego z uwzględnieniem grup
szczególnie zagrożonych na rynku pracy, tj.:
- osób w wieku do 25 roku życia;
- osób długotrwale bezrobotnych;
- osób z terenów wiejskich;
- osób niepełnosprawnych;
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- 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: 01.08.2014 – 30.04.2015.
Budżet projektu w 2014 r. –357 192,54zł.
III 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 30.11.2014 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.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Grupę docelową stanowi 49 osób bezrobotnych zamieszkujących teren powiatu aleksandrowskiego
w wieku do 30 roku życia.
Budżet programu: 395 500,00 zł.
Okres realizacji: od 01.06.2014 r. -31.12.2014 r.
Działania realizowane w programie umożliwią grupie młodych bezrobotnych zmianę lub
podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez
zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. W ramach programu przewiduje
się organizację staży dla 35 osób, refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy
dla 7 skierowanych bezrobotnych, oraz 7 bonów szkoleniowych dla osób młodych, tj. form
zawartych w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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Wybrane do realizacji działania pozwolą na zaplanowanie efektywności zatrudnieniowej
na poziomie 90%. Dodatkowo uczestnicy programu, którzy zostaną skierowani na staż,
oraz skorzystają z bonu szkoleniowego objęci zostaną
pomocą doradcy zawodowego
i pośrednika pracy. Realizacja programu pozwoli wejść lub powrócić młodym osobom
na rynek pracy z kwalifikacjami oczekiwanymi przez pracodawców, a refundacja kosztów
stanowisk pracy ułatwi im tworzenie nowych stanowisk.
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy.
Grupę docelową stanowią 63 osoby bezrobotne zamieszkujące teren powiatu aleksandrowskiego
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Budżet programu: 329 600,00 zł.
Okres realizacji: od 01.09.2014 r. -31.12.2014 r.
W ramach pozyskanych środków Urząd będzie zabiegał o generowanie większej liczby trwałych
miejsc pracy i tworzenie nowych stanowisk. W ramach programu przewiduje się organizację staży
dla
55
osób,
refundację
kosztów
wyposażenia
stanowisk
pracy
dla
8 skierowanych bezrobotnych. Formy wsparcia wybrane do realizacji w ramach programu pozwolą
osiągnąć postawione cele, ułatwią osobom bezrobotnym zdobycie doświadczenia zawodowego
przez staże oraz podjęcie zatrudnienia – zaistnienie na rynku pracy – w ramach refundacji
stanowiska pracy. Dodatkowo uczestnicy programu, którzy będą skierowani na staż, objęci będą
pomocą doradcy zawodowego i pośrednika pracy, którzy udzielą informacji nt. lokalnego rynku
pracy,
metod
poszukiwania
pracy,
a
również
usystematyzują
wiedzę
o posiadanych umiejętnościach zawodowych i zmotywuje do przyjmowania odpowiednich postaw
zawodowych. Wybrane do realizacji działania pozwolą na zaplanowanie efektywności
zatrudnieniowej na poziomie 83,33%.
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia.
Program skierowany do 38 osób bezrobotnych z terenu powiatu aleksandrowskiego, w wieku do
30 roku życia.
Budżet programu: 182 200,00 zł.
Okres realizacji: od 01.09.2014.r do 31.12.2014 r.
Głównym celem programu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie aktywności
zawodowej osób młodych poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. 36 osób
zdobędzie
doświadczenie
zawodowe
i
umiejętności
praktyczne
do wykonywania zawodu poprzez udział w stażach. 2 osoby podejmą pracę na stanowiskach
tworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia.
Wszystkie podjęte w ramach programu działania wpłyną na zwiększenie motywacji
i chęci do samodzielnego poszukiwania pracy wśród uczestników, 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.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA
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W dniu 29.09.2014 r. z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy zostało przeprowadzone
spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, którego celem było nawiązanie
współpracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, skierowanego do osób bezrobotnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń OPS. Dyrektor PUP
Klaudia Chudzio przywitała uczestników spotkania, zapoznając z jego tematyką, zaś Kierownik
Działu Usług Rynku Pracy Marzena Żbikowska przedstawiła założenia PAI.
W wyniku spotkania wyodrębniony zostanie obszar działania w zakresie aktywizacji
zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, dla których ustalony został III profil pomocy.
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące. W trakcie realizacji PAI, doradca
klienta sprawujący bezpośrednią opiekę nad bezrobotnym, na bieżąco monitoruje jego sytuację
i postępy w realizacji uzgodnionych działań. Te kwestie powinny zostać uwzględnione
w przygotowanym dla bezrobotnego Indywidualnym Planie Działań (IPD), którego PAI jest
elementem.
Po
zakończeniu
Programu
Aktywizacja
i
Integracja
PUP
może:
1) podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja
i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy, albo;
2) skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia
wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub
podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa
w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo;
3) ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować
indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną
w ustawie.

IV. Z działalności urzędu
Katalog realizacji pomocy bezrobotnym i pracodawcom w III kwartale 2014 r.
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY
Zawarte zostały 4 umowy w ramach refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Utworzonych zostało 6 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zatrudnienie
nastąpiło w zawodach: informatyk, cukiernik, pizzernik, kosmetyczka, wizażysta.
PRACE INTERWENCYJNE
Nie zawierano umów na organizację prac interwencyjnych.
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
. W okresie od 01.07.do 30.09.2014 roku udzielono ogółem 14 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 14 dotacji.
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Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą najchętniej wybierali następujące rodzaje
działalności gospodarczej w zakresie:
Usługi w zakresie:
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych
Usługi ślusarskie
Usługi fryzjerskie
Usługi w zakresie projektowania wnętrz
Usługi handlowe
Usługi budowlane
Usługi muzyczne
Usługi w zakresie projektowania ogrodów zieleni
Usługi w zakresie produkcji wyrobów z drewna

ROBOTY PUBLICZNE
Nie zawierano umów na organizację robót publicznych.
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Nie zawierano umów na prac społecznie - użytecznych.
PFRON
Nie zawierano umów na organizację form pomocy ze środków PFRON.
STAŻE
W okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013r. na staże zostało skierowanych 269 osób w tym
176 kobiet.
W ramach środków EFS 6.1.3 „ W drodze po sukces ” skierowano 239 osób w tym 154
kobiety.
W ramach „Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej” realizowanego w ramach dodatkowych środków z rezerwy MPiPS
w 2014 roku w II-gim kwartale 2014 r., skierowano na staż 22 osoby w tym 18 kobiet.
Ze środków Funduszu Pracy skierowano 8 osób..
POŚREDNICTWO PRACY
•
•
•
•
•

W trzecim kwartale br. Urząd pozyskał 477 ofert pracy w tym:
307 ofert pracy subsydiowanej,
12 ofert pracy dla niepełnosprawnych,
272 oferty stażu,
22 oferty prac społecznie użytecznych,
34 oferty pracy sezonowej.

1 lipca br. firma PROMEDICA CARE SP ZO.O. zorganizowała w urzędzie spotkanie
informacyjne dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zainteresowanych pracą na
stanowisku opiekunka osób starszych w Niemczech.
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24 lipca br. zorganizowana została giełda pracy na stanowisko PRACOWNIK
BUDOWLANY- 5 wakatów. Sześciu kandydatom zostały wydane skierowania do pracy-dwie
osoby podjęły zatrudnienie.
19 września br. zorganizowano spotkanie rekrutacyjne dotyczące naboru na ofertę stażu na
stanowisko KELNER. Siedmiu kandydatom zostały wydane skierowania – jedna osoba podjęła
staż.

POŚREDNICTWO PRACY ZA GRANICĄ – USŁUGI EURES.

PORADNICTWO ZAWODOWE
W okresie od 01.07.2014. do 30.09.2014r. z usług doradców zawodowych skorzystało 388
osób bezrobotnych. Wszystkie osoby zostały objęte poradami zawodowymi indywidualnymi.
Porady dotyczyły głównie pomocy w zakresie: wyboru zawodu lub kierunku szkolenia,
zwiększenia umiejętności poszukiwania pracy, ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
Doradcy wydali ogółem 69 opinii dotyczących :
•
13 opinii dotyczących oceny predyspozycji potrzebnych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
•
77 opinii dotyczących predyspozycji i celowości udziału osób bezrobotnych
w szkoleniach zawodowych.
Spośród bezrobotnych objętych poradnictwem zawodowym w III kwartale 2014 roku - dla
207 osób opracowano Indywidualne Plany Działania na potrzeby Projektu „W drodze po sukces”
PO KL 6.1.3. Natomiast dla 87 osób Indywidualne Plany Działania opracowano na potrzeby
projektu „Perspektywy” POKL 6.1.1.
Poradnictwem zawodowym objęto 21 osób bezrobotnych w ramach dodatkowych środków
Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Do 30.06.2014r. doradcy wydali 50 skierowań do lekarza medycyny pracy i 6 wniosków
o przeprowadzenie badań psychologicznych.
5 maja br. przeprowadzono grupową poradę zawodową „Dokumenty aplikacyjne – co to
takiego?”.
01.04.2014
doradca zawodowy oraz pośrednik pracy wzięli aktywny udział we
Włocławskich Targach Szkół Pracy i Rzemiosła, przeznaczonych dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych.
SZKOLENIA GRUPOWE
W III kwartale 2014 roku na szkolenia skierowano 95 osób bezrobotnych, w tym 42 kobiety
i 53 mężczyzn. Liczba osób szkolących się poniżej 30 roku życia wyniosła 53. Natomiast w grupę
osób powyżej 50 roku życia stanowiło 41 szkolących się. Udział w szkoleniach wzięło 59 osób
długotrwale bezrobotnych. Z całkowitej liczby osób szkolących się w III kwartale bieżącego roku
było 12 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Wśród uczestników szkolenia
kwalifikacji zawodowych nie posiadało 28 osób, a doświadczenia zawodowego – 30. Ponadto 59
uczęszczających na szkolenia nie posiadało przynajmniej wykształcenia średniego. Z kolei 10 osób
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samotnie wychowuje dziecko. Kolejnych 5 osób odbyło karę pozbawienia wolności i nie podjęło po
jej odbyciu, zatrudnienia. W gronie osób szkolących się było 6 osób niepełnosprawnych. Nie
stwierdzono za to udziału osób po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Ponad połowę, bo
49 osób, to osoby, które w trakcie szkolenia mieszkało na wsi. Żadna z 95 osób nie korzystała za to
ze świadczeń pomocy społecznej. Natomiast 13 osób posiadało dzieci do lat 6 roku życiu lub dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 18 roku życia
Wśród uczestników szkoleń 13 osób nie posiadało kwalifikacji zawodowych, z kolei 16 osób nie
posiadało doświadczenia zawodowego, a 40 nie miało przynajmniej wykształcenia średniego.
Istotną grupę wszystkich osób biorących udział w szkoleniu, 20 osób, stanowili mieszkańcy wsi.
Spośród 95 osób przeszkolonych w II kwartale 2014, po 25 mieszka na stale w Aleksandrowie
Kujawskim – miasto i Aleksandrowie Kujawskim – gminie. Dalszych 17 szkolących się
zamieszkuje w gminie Ciechocinek, a 10 – w gminie Waganiec. Kolejnych 8 uczestników szkoleń
jest mieszkańcami gminy Raciążek, a 4 gminy Nieszawa. Gminy Bądkowo, Koneck i Zakrzewo
miały w tej grupie po 2 osoby szkolące się.
W podanym okresie przeprowadzono następujące szkolenia:
1. Florystyka i bukieciarstwo – 12 osób
2. Kwalifikowany pracownik ochrony i mienia – 10 osób (szkolenie rozpoczęło się w II
kwartale)
3. Monter rusztowań – 1 osoba – szkolenie indywidualne
4. Operator wózków jezdniowych – 18 osób
5. Pracownik budowlany – 6 osób
6. Pracownik działu księgowości – 21 osób, z czego 1 osoba finansowana z PFRON
7. Pracownik gastronomii – 12 osób
8. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy –
1 osoba –
szkolenie indywidualne
9. Termomodernizacja budynków – 14 osób
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V. Obowiązujące wskaźniki i stawki.
OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
(stan prawny na dzień 1 września 2014 r.)

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

831,10x
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

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres
wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 666,60 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 22 maja 2014 r. M.P. 2014 poz. 367)
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

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

479,40

Premia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

1513,50

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

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

415,60
min.
8,10/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 łacznej
wysokości - 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia
wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc 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)
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- w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)

980,70

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego
wynagrodzenia(1.680,00 + 302,40*)

1.982,40

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.
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od
wynagrodzenia podlegającego refundacji - (1.869,98 + 336,60*),

2.206,58

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.739,97 + 673,19*)

4.413,16

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
4,86/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, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

22.439,82

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

14.959,88

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

11.219,91

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

22.439,82

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

14.959,88

4.Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu (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.
1.680,00xxx

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2014r.)
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kw.2014 r. (obowiązuje od 1.09.2014r.)

3.739,97xxxx

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

2,45%

4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. Skladka 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
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2,6%, a od 1 czerwca 2012 r. o 4.3%, w 2013 r. o 3,7 %. Od 27 maja 2014 r. (tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z
dnia 14 marca 2014 r.) zasiłek wynosił 823,60 zł i 646,70 zł.
Od 1 czerwca 2014 r. zwaloryzowany o 0,9% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013
r. w stosunku do 2012 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2014 poz.94)
xx

ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
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 II kw. 2014 r. wynosi 3.739,97 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2014 r., M.P.
2014 poz. ).
U.

Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS
w dniu 8.09.2014 r.
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