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I.Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w 2014 r.
Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowane były 4584
osoby bezrobotne, w tym 2281 kobiet. W porównaniu do stanu na
31.12.2.013 r., tj. 5049 osób bezrobotnych w tym 2489 kobiet
odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 9,2 %.
Spośród 4584 bezrobotnych, 82,6 % (3787 osób), stanowili
poprzednio pracujący. Natomiast 14,7% ogółu zarejestrowanych
stanowiły osoby z prawem do zasiłku (672 osób).
Bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy odnotowano 4041. W tym najwięcej
osób bez wykształcenia średniego – 65,6 % (3007 zarejestrowanych).
Kolejną liczną kategorią zarejestrowanych bezrobotnych byli długotrwale bezrobotni,
którzy stanowili 63,8% zarejestrowanych (2923 zarejestrowanych).
1116 osób nie posiadało doświadczenia zawodowego, 1508 osób nie miało kwalifikacji
zawodowych. Odnotowano 1049 osób powyżej 50 roku życia, 784 osoby do 25 roku życia. Wśród
zarejestrowanych; 541 osób to samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
154 osoby niepełnosprawne, 102 osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły
zatrudnienia.
Biorąc pod uwagę wiek, najliczniej zarejestrowaną grupę stanowiły osoby w przedziale 2534 lata – 1362 osoby. Kolejną liczną grupą byli zarejestrowani w wieku 35-44 lata – 1006 osób.
Liczących 45-54 lata było 821 zarejestrowanych, natomiast w wieku 18-24 było 784. Osoby
w wieku 55-59 lat - to 446 zarejestrowanych, natomiast powyżej 60 lat – 165.
Stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2014 r. wynosiła 14 %., natomiast na koniec
listopada wynosiła 11,4 %.
W powiecie aleksandrowskim na koniec stycznia 2014r. stopa bezrobocia wynosiła 24,7%,
natomiast na koniec listopada – 21,9%
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II.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Człowiek - najlepsza inwestycja

1. Projekt konkursowy pn. „Wspólny sukces IV” Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie.
Celem głównym projektu było utrzymanie w 2013 i 2014 r. dostępności i jakości usług
w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób
bezrobotnych.
Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- zatrudnienie w 2013 r. 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych.
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 kluczowych pracowników PUP;
Budżet projektu w 2014r. - 6 900,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.03.2014.
2. 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 było 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.
3. Projekt systemowy „W drodze po sukces” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Celem głównym projektu była 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 długotrwale bezrobotnych,
- osób niepełnosprawnych,
- osób w wieku 50-64 lata,
- osób figurujących w rejestrze PUP, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora
oświaty.
Cel główny projektu został 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;
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- 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.
4. Projekt systemowy „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawskopomorskiego” 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 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w woj. kujawsko – pomorskim znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
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 30.11.2014 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 - 30.06.2015.
5. Projekt konkursowy „Aktywni” Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Celem głównym projektu było 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 został 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.
Budżet projektu w 2014 r.- 201 411,56
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.06.2014.
6. Projekt konkursowy „Perspektywy” Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
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Celem głównym projektu było 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 z terenów wiejskich;
- osób niepełnosprawnych;
- osób w wieku 50-64 lata.
Cel główny został 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 – 675 977,28 zł.

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 stanowiło 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 była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie aktywności
zawodowej osób młodych poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. 32 osoby
zdobyły doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu poprzez
udział w stażach. 5 osób podjęło 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 ułatwiły osobom bezrobotnym
zdobycie doświadczenia zawodowego przez staże, oraz podjęcie zatrudnienia w ramach refundacji
stanowiska pracy. Wszystko to wpłynęło 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 dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Grupę docelową stanowiło 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.
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Działania realizowane w programie umożliwiły grupie młodych bezrobotnych zmianę lub
podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez
zastosowanie usług
i instrumentów rynku pracy. W ramach programu przewidziano 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.
Wybrane do realizacji działania pozwoliły na zaplanowanie efektywności zatrudnieniowej na
poziomie 90%. Dodatkowo uczestnicy programu, którzy zostaną skierowani na staż, oraz
skorzystały z bonu szkoleniowego objęci zostaną pomocą doradcy zawodowego i pośrednika
pracy. Realizacja programu pozwoliła 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 stanowiły 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 zabiegał o generowanie większej liczby trwałych miejsc
pracy i tworzenie nowych stanowisk. W ramach programu przewidziano organizację staży dla 55
osób, refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 8 skierowanych bezrobotnych. Formy
wsparcia wybrane do realizacji w ramach programu pozwoliły osiągnąć postawione cele, ułatwiły
osobom bezrobotnym zdobycie doświadczenia zawodowego przez staże oraz podjęcie zatrudnienia
– zaistnienie na rynku pracy – w ramach refundacji stanowiska pracy. Dodatkowo uczestnicy
programu skierowani na staż, objęci byli pomocą doradcy zawodowego i pośrednika pracy, którzy
udzielili informacji nt. lokalnego rynku pracy, metod poszukiwania pracy, a również
usystematyzowali wiedzę o posiadanych umiejętnościach zawodowych i zmotywowali do
przyjmowania odpowiednich postaw zawodowych. Wybrane do realizacji działania pozwoliły 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 była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie aktywności
zawodowej osób młodych poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. 36 osób
zdobyło doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu poprzez
udział w stażach. 2 osoby podjęły 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 aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Program skierowany był do 10 osób bezrobotnych z terenu powiatu aleksandrowskiego.
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Budżet programu: 220 000,00 zł.
Okres realizacji: od 01.10.2014.r do 31.12.2014 r.
Program aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Program skierowany był do 10 osób bezrobotnych z terenu powiatu aleksandrowskiego.
Budżet programu: 220 000,00 zł.
Okres realizacji: od 01.10.2014.r do 31.12.2014 r.
Głównym celem programu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie
aktywności zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 10 osób podjęło pracę na
stanowiskach tworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia.
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat.
Program skierowany do 25 osób bezrobotnych z terenu powiatu aleksandrowskiego,
w wieku od 30 - 50 lat.
Budżet programu: 161 200,00 zł.
Okres realizacji: od 01.10.2014.r do 31.01.2015 r.
Głównym celem programu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie aktywności
zawodowej osób w w/w wieku. 20 osób zdobyło doświadczenie zawodowe i umiejętności
praktyczne do wykonywania zawodu poprzez udział w stażach. 5 osób podjęło pracę na
stanowiskach tworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia.
IV. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest funduszem przeznaczonym na finansowanie działań na
rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim może przeznaczyć środki KFS na
finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które
składają się:
 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności,
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem.
Starosta na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy może przyznać środki z KFS
w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%,
nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

V. Z działalności urzędu
Katalog realizacji pomocy bezrobotnym i pracodawcom w 2014 r.
WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE
STANOWISK PRACY
Zawartych zostało 45 umów w
ramach refundacji kosztów wyposażenia /
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doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Utworzonych zostało 70 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Zatrudnienie nastąpiło w zawodach: monter konstrukcji szkieletowych, sprzedawca,
mechanik pojazdów samochodowych, informatyk, mechanik, kucharz, pracownik administracyjnobiurowy, księgowa, operator prasy membranowej, pomocnik operatora prasy membranowej,
zabiegowy, fizjoterapeuta, pracownik siłowni, sprzątaczka, monter instalacji sanitarnej wodnokanalizacyjnej i CO, piecowy, geodeta, księgowa, szkoleniowiec produktowy-trener, murarzbetoniarz, praczka, magazynier, konserwator, operator koparki, robotnik gospodarczy, cukiernik,
pizzernik, kosmetyczka, wizażysta, pielęgniarka, archiwista, magazynier, barman, stolarz, pomoc
kuchenna, wagowy, specjalista ds. monitoringu, kelner, muzyk, operator ładowarki, salowa,
monter.
PRACE INTERWENCYJNE
Nie zawierano umów na organizację prac interwencyjnych.
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W 2014 roku udzielono ogółem 67 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 65 dotacji; w ramach Funduszu Pracy
udzielono 2 dotacje.
Rozpoczynający działalność gospodarczą najchętniej wybierali następujące rodzaje usług:
w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, ślusarskie, fryzjerskie,
kosmetyczne, w zakresie projektowania wnętrz, handlowe, budowlane, wynajmu pokoi, w zakresie
projektowania ogrodów zieleni, w zakresie produkcji wyrobów z drewna, informatyczne oraz
muzyczne.
ROBOTY PUBLICZNE
W ubiegłym roku zawarto 8 umów 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 zorganizowano 46 miejsc pracy dla następujących gmin:
Urząd Miejski Ciechocinek - 10,
Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski - 7,
Urząd Miasta Nieszawa - 4,
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski -16,
Urząd Gminy Bądkowo – 4,
Urząd Gminy Waganiec – 2,
Urząd Gminy Koneck – 2,
Urząd Gminy Raciążek – 1.
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
W 2014 roku podpisano 5 porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
ze środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, 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 48 miejsc do wykonywania prac
społecznie użytecznych dla następujących gmin, które wyraziły chęć organizacji prac społecznie
użytecznych:
Gmina Nieszawa – 6,
Gmina Aleksandrów Kujawski – 17,
Gmina Ciechocinek – 15,
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Gmina Koneck – 6,
Gmina Zakrzewo – 4.
PFRON
Zawarta została 1 umowa w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków
z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.
Zawarte zostały 3 umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Utworzone zostały 4 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
Zatrudnienie nastąpiło w zawodach: sprzątaczka, sekretarka, ogrodnik terenów zieleni.
Trzy osoby zostały przeszkolone.
STAŻE
W 2014 roku na staże w ramach środków FP i EFS skierowano 901 osób bezrobotnych
(w tym 564 kobiety).
Do 31.12.2014 r. staż zakończyło 638 osób, w tym 405 kobiet. Dokumenty potwierdzające
podjęcie zatrudnienia po odbytym stażu dostarczyło 298 osób.
POŚREDNICTWO PRACY
W 2014 roku Pośrednictwo Pracy pozyskało 1834 oferty pracy w tym:
1. 1162 oferty pracy subsydiowanej, tj.:
- 104 oferty pracy pozyskane w drodze refundacji kosztów wyposażenia i
doposażenia stanowiska pracy
- 47 ofert pracy z robót publicznych
- 12 ofert pracy pozyskanych ze środków PFRON
- 999 ofert pracy dla miejsc aktywizacji zawodowej, w tym:
* 919 ofert stażu
* 80 ofert prac społecznie użytecznych
2. 672 oferty pracy niesubsydiowanej, w tym 43 oferty pracy dla osób niepełnosprawnych
W w/w okresie Pośrednictwo Pracy organizowało również cykliczne spotkania
z wymienionymi poniżej firmami oraz fundacjami:
- PROMEDICA CARE SP Z O. O. - spotkania dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
zainteresowanych pracą na stanowisku opiekunka osób starszych w Niemczech.
- FUNDACJA EKSPERT KUJAWY – spotkania dla klientów Urzędu, którzy są zainteresowani
podjęciem kursów i szkoleń
- FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI i AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- spotkania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Celem spotkań było przedstawienie przez w/w
Fundację
projektów mających na celu podnoszenie umiejętności zawodowych
i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością.
W 2014 roku zostało zorganizowanych także 8 giełd pracy na podane poniżej stanowiska:
- specjalista ds. odszkodowań,
- asystent/ka zarządu,
- kierowca kat. C+E,
- sprzedawca,
- pracownik budowlany,
- sprzedawca – kasjer,
- pomocnik stolarza,
- pracownik ochrony.
W ramach rekrutacji na w/w stanowiska zostało przyjętych łącznie 18 osób.
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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 grudnia 2014 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 327 ofert pracy
(na 2028 wakatów) za pośrednictwem sieci EURES.
Największa liczba ofert pracy wpłynęła z Niemiec, Czech i Austrii. Pozostałe pochodziły
z następujących państw: Francja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Belgia, Szwecja,
Holandia, Hiszpania, Litwa,, Irlandia i Finlandia.
Najwięcej wolnych miejsc pracy dotyczyło:
 branży gastronomicznej tj: kucharz/kucharka, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii,
kelner/kelnerka, barman/barmanka;
 branży remontowo-budowlanej tj.: elektryk, spawacz TIG/MIG/MAG, hydraulik, monter
systemów rurociągów, operator żurawia, inżynier budownictwa-inżynier projektu, stolarz
budowlany, robotnik ogólnobudowlany,
 branży technicznej – tj. przedstawiciel serwisu obsługi klienta, informatyk, starszy
specjalista ds. ds. badań i rozwoju, starszy menager projektu;
 branży medycznej: onkolog, 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, rzeźnikwykrawacz;
 branży handlowej tj.: sprzedawca, magazynier, asystent w supermarkecie, kierownik
ds.sprzedaży;
Zainteresowanie pracą za granicą jest małe. Główną barierą jest brak znajomości języka obcego.
PORADNICTWO ZAWODOWE
W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 z usług doradców zawodowych skorzystało 1240
osób bezrobotnych i 12 poszukujących pracy, w tym 717 kobiet. Indywidualne porady zawodowe
obejmowały głównie pomoc w zakresie: opracowania Indywidualnego Planu Działania, wyboru
zawodu lub kierunku szkolenia, zwiększenia umiejętności poszukiwania pracy, oceny
predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej lub udziału w szkoleniu zawodowym.
Poradnictwem zawodowym doradcy obejmowali osoby zakwalifikowane do Projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego:
12

- dla 840 osób opracowano Indywidualne Plany Działania na potrzeby Projektu „W drodze po
sukces” współfinansowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 6.1.3 POKL;
- dla 88 osób opracowano Indywidualne Plany Zawodowe na potrzeby Projektu
„Perspektywy” współfinansowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 6.1.1 POKL
W ramach indywidualnych porad 46 osób objęto badaniami testowymi Kwestionariuszem
Zainteresowań Zawodowych w celu określenia predyspozycji zawodowych, w związku
z planowaniem działalności gospodarczej lub wyborem zawodu. W wyniku indywidualnego
poradnictwa zawodowego:
•
20 osób skierowano na badania psychologiczne,
•
140 osób skierowano na badania do lekarza medycyny pracy
Ponadto doradcy zawodowi wydali łącznie 207 opinii, w tym;
•
140 opinii dotyczących celowości podejmowanego szkolenia zawodowego,
•
67 opinii dotyczących oceny szans powodzenia planowanej działalności
gospodarczej.
Doradcy zawodowi opracowywali Indywidualne Plany Działania dla osób bezrobotnych.
1139-u osobom bezrobotnym, które w okresie do 31.12..2014 zgłosiły się do doradców
zawodowych udzielono indywidualnej informacji zawodowej.
Przeprowadzono poradę grupową ” Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy a planowanie
kariery zawodowej”- 12.12.2014 (wezwanych 12 osób, obecnych 9)
Działania doradców w ramach zadań dodatkowych:
- 01.04.2014 Udział w Targach Szkół Pracy i Rzemiosła we Włocławku
- 22.10.2014 Współdziałając z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we
Włocławku doradcy zawodowi aktywnie włączyli się w działania na rzecz promocji i rozwoju
poradnictwa zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, corocznej akcji
Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, przeprowadzonym pod hasłem „Jak
zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. Zorganizowano spotkania z uczniami Zespołu Szkół nr 1 i nr 2
w Aleksandrowie Kuj., których tematyka dotyczyła wyboru zawodu, predyspozycji zawodowych,
sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz pomocy jakiej mogą oczekiwać absolwenci po
zarejestrowaniu w urzędzie pracy.
SZKOLENIA GRUPOWE
W 2014 roku na szkolenia skierowano łącznie 240 osób bezrobotnych, w tym 137 kobiet
i 103 mężczyzn. Liczba osób szkolących się poniżej 30 roku życia wyniosła 109. Natomiast grupę
osób powyżej 50 roku życia stanowiło 27 szkolących się. Udział
w szkoleniach wzięło 124 długotrwale bezrobotnych. Z całkowitej liczby osób szkolących się
w 2014 roku było 35 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Wśród
uczestników szkolenia kwalifikacji zawodowych nie posiadało 79 osób, a doświadczenia
zawodowego – 78. Ponadto 115 uczęszczających na szkolenia nie posiadało przynajmniej
wykształcenia średniego. Ponadto 25 osób samotnie wychowuje dziecko. Spośród skierowanych na
szkolenia, 5 odbyło karę pozbawienia wolności i nie podjęło po jej odbyciu, zatrudnienia. W
gronie osób szkolących się było 12 osób niepełnosprawnych. Nie stwierdzono za to udziału osób
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Blisko połowę szkolących się, tj. 116, to osoby,
które w trakcie szkolenia mieszkały na wsi. Żaden uczestnik szkolenia nie korzystał za to ze
świadczeń pomocy społecznej. Natomiast 24 osoby posiadało dzieci do lat 6 roku życiu lub dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 18 roku życia
Spośród 240 osób przeszkolonych w 2014, 68 mieszka w Aleksandrowie Kujawskim –
miasto, a kolejnych 58, w Aleksandrowie Kujawskim – gminie. 44 uczestników szkoleń mieszka
w Ciechocinku, a 21 – w gminie Waganiec. 13 mieszkańców gminy Raciążek brało udział
w szkoleniach organizowanych przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Dalszych 11 to
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mieszkańcy Nieszawy. Natomiast w Zakrzewie i Konecku mieszka po 10 uczestników szkoleń.
Wśród szkolących się w 2014 roku było 4 mieszkańców Bądkowa.
W podanym okresie zorganizowano 36 szkoleń, z inicjatywy urzędu pracy bądź na wniosek
osoby zainteresowanej, które przeprowadziło 19 instytucji szkoleniowych.
Wśród osób szkolących się było 14 osób, które złożyły wniosek o skierowanie na szkolenie
indywidualne. Pozytywnie rozpatrzonych było 9 wniosków. 3 osoby uczęszczające na szkolenia
miały status poszukujących pracy (ich szkolenie było finansowane ze środków PFRON).
Szkolenia zorganizowane z inicjatywy urzędu bądź na wniosek osoby zainteresowanej
w 2014:
1.
Operator koparki jednonaczyniowej – kl. III – szkolenie indywidualne,
2.
Kurs tatuażu i rysunku – szkolenie indywidualne,
3.
Prawo jazdy kat. C – kwalifikacja wstępna przyspieszona – szkolenie indywidualne,
4.
Szkolenie VCA – 2 osoby – szkolenie indywidualne,
5.
Operator walca – 2 osoby – szkolenie indywidualne,
6.
Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy – 1 osoba –
szkolenie indywidualne,
7.
Monter rusztowań – 1 osoba – szkolenie indywidualne
8.
Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa
komputera i fakturowanie – 20 osób ( dwie grupy po 10 osób),
9.
Recepcjonistka z modułem języka angielskiego – 12 osób,
10.
Opiekunka dziecięca z modułem języka angielskiego – 12 osób,
11.
Manicure i stylizacja paznokci, wizaż – 16 osób ( dwie grupy po 8 osób),
12.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV-obsługa,
konserwacja, naprawy, montaż (uprawnienia SEP) – 10 osób,
13.
Kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia – 10 osób,
14.
Operator wózków jezdniowych – 18 osób (dwie grupy po 9 osób),
15.
Termomodernizacja budynków – 14 osób,
16.
Pracownik budowlany – 6 osób,
17.
Florystyka i bukieciarstwo – 12 osób,
18.
Pracownik działu księgowości – 20 osób (dwie grupy po 10 osób)
+ 1 osoba z PFRON,
19.
Pracownik gastronomii – 12 osób,
20.
Specjalista ds. kadr i płac – 12 osób,
21.
Pracownik kancelaryjno – biurowy – 12 osób,
22.
Barman – kelner – 12 osób,
23.
Operator maszyn budowlanych – 10 osób + 1 osoba z PFRON,
24.
Kurs operatora żurawia przenośnego HDS z uprawnieniami UDT kat. IIŻ – 10 osób
+ 1 osoba z PFRON,
25.
Operator obrabiarki sterowanej numerycznie – 7 osób.
Zrealizowano również 3 szkolenia z zakresu formy wsparcia – bon szkoleniowy:
1.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona blok C. Kurs prawa jazdy kategoria C.
2.
Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemach informatycznych
3.
Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym
W 2014 roku, 3 osoby otrzymały dofinansowanie do studiów podyplomowych.
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VI.

Obowiązujące wskaźniki i stawki.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (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

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

415,60

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

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 % -
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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)



w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)
w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego
wynagrodzenia (1.750,00 + 315,00*)

980,70
2.065,00

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 - (1.890,57 + 340,30*),

2.230,87



refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.781,74 +
680,60*)

4.461,74

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne


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

5.250,00

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

max 4,86/za
godz.

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

483,30

6. Premia 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 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)

22.686,84



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

15.125,56



przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego

11.219,91
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wynagrodzenia)
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

11.343,42

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

15.125,56

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 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. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2015r.)

1.750,00xxx

2. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartałyxxxx

Informacja na
stronie ZUS

3. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999r.)

2,45%

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen 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%, 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. U. Nr 115, poz. 792);
xxx
od 1.01.2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.750 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września
2014 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. 2014, poz. 1220);
xxxx
przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2014 r. wynosi 3.781,14 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 listopada 2014
r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r., M.P.2014.1077).

Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS w dniu 13 stycznia
2015 r.
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