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I.Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w III kwartale 2015 r.
Na koniec września 2015 roku zarejestrowanych było 3531
osób bezrobotnych, w tym 1835 kobiet.
Spośród 3531 bezrobotnych, 14,7 % (519 osób), stanowiły
osoby z prawem do zasiłku. Odnotowano 122 osoby zwolnione z
przyczyn dotyczących zakładu pracy. We wrześniu zarejestrowano
591 osób, natomiast zarejestrowanych, dotychczas pracujących osób
odnotowano 13,4% (475osób) wśród ogółu zarejestrowanych.
Na koniec września br. odnotowano 3130 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy. Wśród nich znajdują się osoby; do 25 roku życia – 559 zarejestrowanych, do 30 roku życia
– 1098 zarejestrowanych, powyżej 50 roku życia – 835 zarejestrowanych, długotrwale bezrobotni
– 2192 zarejestrowanych, niepełnosprawni – 130 zarejestrowanych, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej – 509 zarejestrowanych.
We wrześniu 2015 r., z ewidencji urzędu wyłączono 577 osób. Głównymi przyczynami
wyrejestrowań były; podjęcia pracy – 240 osób, niepotwierdzenie gotowości do pracy – 77 osób,
dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 34 osoby, odmowa bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 31 osób.
Stopa bezrobocia w Polsce w styczniu i lutym 2015 r. wynosiła 12 %, w czerwcu 10,3%,
a na koniec sierpnia 10%.
W powiecie aleksandrowskim na koniec stycznia 2015 r. stopa bezrobocia wynosiła 23,2%,
natomiast na koniec czerwca spadła do wartości 18,4%. Na koniec sierpnia br. wyniosła 18%.

II. Realizacja Projektów.
W dniu 31.08.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim podpisał
umowę o dofinansowanie projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
w powiecie aleksandrowskim (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który przewiduje objęcie wsparciem 213 osób
bezrobotnych z czego 131 zostanie skierowanych na staż, 40 weźmie udział w szkoleniach, 21
otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i 21 osób podejmie zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy.
W lipcu 2015r. PUP wnioskował o dodatkowe środki z rezerwy FP na aktywizację osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Decyzją Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 03.08.2015 r. przyznano kwotę dofinansowania w wysokości 534,9 tys. zł. W/w
program przewiduje staże dla 70 osób, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 10
skierowanych bezrobotnych oraz wsparcie w postaci bonu szkoleniowego dla 10 osób
bezrobotnych.
W dniu 19.08.2015r. PUP wystąpił z kolejnym wnioskiem o przyznanie dodatkowych
środków na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wnioskowana kwota: 297,2 tys. zł. Program zakłada staże
dla 53 osób, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 2 skierowanych bezrobotnych,
oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób. Decyzją Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2015 r. przyznano kwotę dofinansowania na w/w program
w kwocie wnioskowanej.
W bieżącym kwartale podpisano 2 Porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie
użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja z następującymi gminami: Gmina
miejska Nieszawa, Gmina miejska Ciechocinek. W ramach w/w Porozumień do prac społecznie
użytecznych łącznie skierowano: 10 osób bezrobotnych.
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III. Z działalności urzędu
Katalog realizacji pomocy bezrobotnym i pracodawcom w I-szym kwartale 2015 r.
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.
W trzecim kwartale 2015 r. zawartych zostało 14 umów w ramach refundacji kosztów
wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Utworzonych zostało
19 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zatrudnienie nastąpiło w zawodach;
magazynier, pomoc kuchenna, montażysta stolarki okiennej i drzwiowej, operator wózka
widłowego, szwaczka-praczka, salowa, mechanik samochodowy, przedstawiciel handlowy,
pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, sprzedawca, monter, sprzątaczka.
PRACE INTERWENCYJNE
Nie zostały zawarte umowy na prace interwencyjne.
ROBOTY PUBLICZNE
W okresie od 01.07.2015r. do 30.09.2015r. zawarto 2 umowy w sprawie organizacji
finansowania robót publicznych ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
W ramach zawartych umów zorganizowano 3 miejsca pracy dla następujących gmin:
miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - 2 miejsca pracy oraz wiejskiej w Zakrzewie – 1 miejsce
pracy.
DOTACJE
W trzecim kwartale 2015r. przyznano ogółem 10 dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim.
W ramach środków Funduszu Pracy udzielono 3 dotacji, natomiast w projekcie „Wsparcie
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim” udzielono 7 dotacji.
Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą najchętniej wybierali następujące
rodzaje usług: budowlanych, spawalniczych, koparko – ładowarką oraz w zakresie agencji
reklamowych.
PFRON
W trzecim kwartale br. nie została zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Nie została również zawarta
umowa w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków z PFRON na podjęcie działalności
gospodarczej.
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
W trzecim kwartale 2015 r. nie zawarto porozumień w ramach prac społecznie
użytecznych.
STAŻE
W trzecim kwartale 2015 r. 175 osób bezrobotnych podjęło staż, w tym 107 kobiet.
Osoby bezrobotne zostały skierowane na staż z następujących środków;
- 21 osób w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020,
- 9 osób w ramach Rezerwy Ministra z 04/2015 - bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- 82 osoby w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 17 osób w ramach Rezerwy Ministra z 04/2015 – bezrobotni kierowani zgodnie z art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 18 osób w ramach Rezerwy Ministra z 06/2015, bezrobotni w wieku od 30 do 50 lat,
- 2 osoby w ramach Rezerwy Ministra z 08/2015, bezrobotni kierowani zgodnie z art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 26 osób w ramach Funduszu Pracy.
POŚREDNICTWO PRACY
Od 01.07.2015r. do 30.09.2015r. Pośrednictwo Pracy pozyskało 811 ofert pracy w tym:
1.
329 ofert pracy subsydiowanej, tj.:
•
43 oferty pracy pozyskanych w drodze refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy,
•
7 ofert pracy z robót publicznych,
•
2 oferty pracy pozyska ze środków PFRON,
•
277 ofert pracy dla miejsc aktywizacji zawodowej, w tym:
* 254 oferty stażu,
* 23 oferty prac społecznie użytecznych.
2. 482 oferty pracy niesubsydiowanej.
W w/w okresie odbyły się 4 giełdy pracy na podane stanowiska:
•
doradca finansowy – 2 wakaty,
•
sprzedawca – 4 wakaty,
•
kasjer/sprzedawca – 7 wakatów,
•
elektromonter – 3 wakaty.
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 lipca do września 2015 roku do tutejszego Urzędu wpłynęły 241 ofert pracy
(na 1527 wakaty) za pośrednictwem sieci EURES.
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Największa liczba wolnych wakatów pochodziła z Czech – 605, co stanowi 39%
wszystkich zgłoszeń w omawianym kwartale. Druga co do wielkości liczba wakatów wpłynęła
z Niemiec – 455, co stanowi 29% wszystkich zgłoszeń. Pozostałe wolne stanowiska pracy
pochodziły z następujących państw: Wielka Brytania, Belgia, Dania, Litwa, Słowenia i Holandia.
Wolne miejsca pracy dotyczyły m.in. następujących zawodów:
- pracownik produkcyjny, operator wózka widłowego, pracownik magazynowy, monter wiązek
kablowych, robotnik produkcji materiałów ogniotrwałych, szwaczka, pielęgniarka dyplomowana,
opiekun, kierowca C+E, pielęgniarz/pielęgniarka, pracownik opieki domowej, listonosz kurier,
mechanik/mechatronik samochodowy, osoby do obsługi punktu gastronomicznego, projektanci
systemów teleinformatycznych(Visual Desinger), magazynier-operator wózka widłowego,
personel sprzątający, stolarz – wyposażenie sklepów i obiektów, komisjoner/pracownik magazynu,
mechanik precyzyjny/rusznikarz, operator montażu, operator wózka widłowego wysokiego
składowania, operator maszyn CNC, pracownik odlewni, telefoniczny konsultant ds. ubezpieczeń,
pracownik do zbioru jabłek i gruszek, kierowca wywrotki czteroosiowej, mechanik samochodów
osobowych, pomocnik przy montażu części elektronicznych, elektromonter, elektryk,
architekt/projektant IT, pracownicy do sortowania wyrobów z tworzyw sztucznych, sortowacz,
kelner, kucharz, szef kuchni, ślusarz, malarz, pracownik budowalny, pracownik sieci McDonald’s,
menager/lider personelu sprzątającego.
Brak znajomości języków obcych przez osoby bezrobotne jest głównym powodem małego
zainteresowania pracą za granicą
PORADNICTWO ZAWODOWE
W okresie od 01.07.2015. do 30.09.2015r. z usług doradców zawodowych skorzystało 268
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 30 opinii dotyczących:
•
11 opinii dotyczących oceny predyspozycji potrzebnych do prowadzenia działalności
gospodarczej,
•
17
opinii dotyczących predyspozycji i celowości udziału osób bezrobotnych
w szkoleniach zawodowych,
•
2 opinie dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych na stanowiskach finansowanych
z PFRON
We wskazanym okresie 257 osobom udzielono indywidualnych informacji zawodowych.
SZKOLENIA GRUPOWE
W III kwartale 2015r. na szkolenia skierowano 81 osób bezrobotnych. W ramach bonu
szkoleniowego na szkolenia skierowano 6 osób. 2 osoby skierowano na szkolenie indywidualne.
Szczegółowa charakterystyka dotycząca skierowań na szkolenie wygląda następująco:
miasto Aleksandrów Kujawski - 30 osób,
gmina Aleksandrów Kujawski - 20 osób,
gmina Bądkowo - 5 osób,
miasto Ciechocinek - 15 osób,
gmina Koneck - 3 osoby,
miasto Nieszawa -2 osoby,
gmina Raciążek - 2 osoby,
gmina Waganiec - 9 osób,
gmina Zakrzewo - 3 osoby.
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Wśród osób skierowanych na szkolenia 75 to uczestnicy poniżej 30 roku życia. Udział
kobiet i mężczyzn przedstawiał się następująco – 51 kobiet/30 mężczyzn. Większość wśród
uczestników szkoleń stanowili mieszkańcy wsi – 42 osób.
Przeprowadzono następujące szkolenia grupowe:
- „Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera
i fakturowanie”,
- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,
- „Operator maszyn budowlanych”,
- „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego”.
- „Specjalista ds. kadr i płac”,
- „Księgowość komputerowa od podstaw”,
- „Przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu”.
- „Kelner – barman z obsługą kasy fiskalnej oraz profesjonalnym parzeniem kawy”.
W najbliższym czasie rozpocznie się szkolenie: „Magazynier - fakturzysta z obsługą wózka
jezdniowego i wymianą butli”, „Grafika komputerowa z wykorzystaniem stron www”,
„Kosmetyczka z elementami stylizacji”, „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu do 1kV-obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (uprawnienia SEP)”.
BONY/ ZWROTY KOSZTÓW
W trzecim kwartale wpłynęły 2 wnioski o bon stażowy, w ramach których podpisano
umowy z pracodawcami o skierowanie do odbycia 6 miesięcznych staży dla 2 bezrobotnych
z ewidencji PUP . Wpłynął 1 wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 lub
osobą zależną – został rozpatrzony negatywnie.

III.

Obowiązujące wskaźniki i stawki.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2015 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
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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
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

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 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 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*)

980,70



w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia
(1.750,00 + 315,00*)

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 - (1.927,44 + 346,94*),

2.274,38



refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.854,88 + 693,88*)

4.548,76
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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)

23.129,28



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

15.419,52



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

11.564,64

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

23.129,28

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

15.419,52

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).
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IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2015r.)

1.750,00xxx

2. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały xxxx

Informacja na
stronie ZUS

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

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%

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 s tosunku 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 1.750,00 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 II kw. 2015 r. wynosi 3.854,88 zł (Komunikat Prezesa GUS z 11 sierpnia 2015 r., M.P. 2015, poz. 720).
x

Opracowano w Departamencie Funduszy MPiPS w dniu 23.09.2015 r.
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