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I.Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w 2015 r.
W dniu 31.12.2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Aleksandrowie Kuj. było zarejestrowanych 3765 osób bezrobotnych
(w tym 1882 kobiet), w porównaniu do roku poprzedniego był
spadek o 17,8%.
Z liczby 3765 osób bezrobotnych 3169 (84%) to osoby
poprzednio pracujące tzn. zarejestrowane po umowie o pracę,
umowę zlecenie itp., natomiast 583 osoby (15,5%) zarejestrowane to
osoby z prawem do zasiłku. Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych:
 W szczególnej sytuacji na rynku pracy odnotowano 3288;
 Osób długotrwale bezrobotnych było 2266, którzy stanowili 60% ogółu zarejestrowanych;
 880 osób nie posiadało doświadczenia zawodowego;
 1250 osób nie miało kwalifikacji zawodowych;
 Odnotowano 913 osoby powyżej 50 roku życia oraz 596 osób do 25 roku życia;
 136 to osoby niepełnosprawne;
 631 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia;
 29 osób posiadających gospodarstwo rolne;
Biorąc pod uwagę wiek:
 najliczniej zarejestrowaną grupę stanowiły osoby w przedziale 25-34 lata – 1110 osób;
 Kolejną liczną grupą byli zarejestrowani w wieku 35-44 lata – 820 osób;
 W przedziale 45-54 lata było 671 zarejestrowanych;
 w wieku 18-24 było zarejestrowanych 596;
 Osoby w wieku 55-59 lat - to 357 zarejestrowanych;
 powyżej 60 lat – 193.
Stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim na koniec listopada 2015r. wynosiła 18,3%.

II. Realizacja Projektów.
W roku 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim realizował
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz programy finansowane w ramach środków pozyskanych z rezerwy MPiPS:
•
Projekt konkursowy pod nazwą „Wspólny sukces V” Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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 został osiągnięty poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
- zatrudnienie w 2014 r. 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych.
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 15 kluczowych pracowników PUP;
Budżet projektu w 2015 r. – 6.780,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 31.03.2015r.
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•
Projekt systemowy „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Program
Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z WUP
w Toruniu.
Celem głównym projektu było stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 3 123 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w woj. kujawsko – pomorskim znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do 31.12.2015 r.
Cele szczegółowe:
- nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
poprzez min. 2 811 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w woj. kujawsko – pomorskim
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do V 2015 r.
- rozpoczęcie działalności gospodarczej przez min. 2 518 osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w woj. kujawsko – pomorskim znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do VI’2015 r.
- utrzymanie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od daty jej założenia przez min. 2 392
osoby, które otrzymały dotacje w projekcie.
Od początku realizacji projektu do 31.07.2015 r. z osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim 1033 uczestniczyły w szkoleniu „ABC
Przedsiębiorczości”, a 85 uzyskało środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Budżet projektu w 2015 roku – 367.000,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.06.2012 r. - 31.12.2015 r.
•
Projekt konkursowy „Perspektywy” Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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 w 2015 r. – 318 784,74 zł.
•
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Aleksandrowskim
(I)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET)
Projekt przewidywał objęcie wparciem 311 osób, z czego 213 zostało skierowanych na staż,
80 wzięło udział w szkoleniach, 18 otrzymało środki na rozpoczęcie własnej działalności
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gospodarczej. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci pomocą doradcy zawodowego
i pośrednika pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Budżet projektu w 2015 r. – 2.089.700,00 zł.
•
Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim
(I)” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej
osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż
zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw.
wymagający wsparcia) należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 roku
życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich
kwalifikacjach w powiecie aleksandrowskim.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 76 osób
zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu, dla każdego uczestnika przedstawienie konkretnej
oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji, i problemów
zawodowych danego uczestnika. W ramach projektu realizowane będą staże, szkolenia, dotacje
oraz refundacje kosztów wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych.
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 30.06.2016 r.
Budżet projektu w 2015 r. – 1.635.400,00 zł.
•
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej realizowane w ramach dodatkowych środków z rezerwy MPiPS w 2015 roku.
W 2015 r. PUP w odpowiedzi na składane wnioski sześciokrotnie otrzymał środki na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej dla następujących grup osób bezrobotnych:
- osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia – pozyskana kwota: 118 900,00zł.
- osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ) – 3 programy: pozyskana kwota: 1 040 100,00zł.
- osoby bezrobotne w wieku 30-50 – pozyskana kwota: 237 700,00zł.
- osoby bezrobotne do 25 roku życia – pozyskana kwota: 192 000,00zł.

Z działalności urzędu
W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. łączna kwota środków finansowych uzyskanych
z algorytmu i pozyskanych dzięki dodatkowym programom, w tym współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 12.806.839,77 zł.
•

Finansowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zawarte zostały 84 umowy dotyczące refundacji
kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych (w tym 15
umów ramach RPO WK-P)., w ramach których utworzono 145 stanowisk pracy (w tym 24
stanowiska w ramach RPO WK-P).
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•

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Od stycznia do grudnia 2015 r. ogółem 72 osobom bezrobotnym przyznano jednorazowo
środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: w ramach PO WER – 18 osobom i w ramach
RPO WK-P – 20 osobom bezrobotnym. Urząd posiada jeszcze środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.
•

Prace interwencyjne

W ramach prac interwencyjnych w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. podpisano
2 umowy na podstawie, których zatrudnienie uzyskały 2 osoby.
•

Roboty publiczne

Od stycznia do grudnia 2015 r. w ramach umów o organizację robót publicznych
utworzono 76 stanowisk pracy w ramach 12 umów.
•

Staże

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. w/w formą wsparcia objęto 1003 osoby w ramach
661 umów, w tym: PO WER – 213 osób/159 umów, RPO WK-P – 131 osób/78 umów.
Organizatorami staży dla bezrobotnych są firmy produkcyjno-usługowe, zakłady
produkcyjne, zakłady usługowe, jednostki handlowe, zakłady gastronomiczne, urzędy, zakłady
opiekuńcze, jednostki oświatowe i kulturalne, jednostki użyteczności publicznej, banki, jednostki
samorządu terytorialnego. Efektywność tej formy wsparcia w omawianym okresie wynosi 47,19%.
•

Prace społecznie użyteczne

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. podpisano 5 porozumień dotyczących organizacji
prac społecznie użytecznych. W ramach w/w formy pomocy utworzono 63 miejsca pracy.
Ponadto w 2015 r. podpisano 7 Porozumień o organizację prac społecznie użytecznych
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja z następującymi gminami miejsko- wiejskimi:
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Miejska Nieszawa,
Gmina Zakrzewo, Gmina Koneck, Gmina Bądkowo, Gmina wiejska Aleksandrów Kujawski.
W ramach w/w Porozumień do prac społecznie użytecznych skierowano: 39 osób bezrobotnych.
•

Bon na zasiedlenie

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. z tej formy wsparcia skorzystało 8 osób bezrobotnych.
•

Bon zatrudnieniowy

Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 5 osób bezrobotnych.
•

Bon Stażowy

Bon stażowy przyznano 2 osobom bezrobotnym.
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•
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia
Podpisano 3 umowy z pracodawcami, do których skierowano do pracy 3 osoby bezrobotne
powyżej 50 roku życia.
•

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną

Tą formą wsparcia objęto 2 osoby bezrobotne.
•

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W omawianym okresie do PUP wpłynęły 32 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski.
Podpisano 23 umowy przyznające pracodawcom środki KFS na kształcenie ustawiczne dla 206
pracowników. Łącznie w ramach zadań KFS wykorzystano kwotę: 355.147,02zł.
•

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim realizował również zadania
z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Działania związane z obsługą tej grupy
osób wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr. 127, poz. 721 ze zm.). Przyznany limit
na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2015 r. wyniósł 138 161,00 zł.
W ramach w/w środków sfinansowano pracodawcom koszty wyposażenia stanowisk pracy
dla 2 osób niepełnosprawnych, 1 osobie przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, 5 osób zostało skierowanych na staż, 1 osoba została skierowana na szkolenie.


Pośrednictwo pracy
A) W omawianym okresie Pośrednictwo Pracy pozyskało 3074 oferty pracy tj.:
* 1466 ofert pracy subsydiowanych w tym :
- 206 ofert pracy pozyskanych w drodze refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy
- ofert stażu - 1031
- PFRON - 8
- Prace Społecznie Użyteczne - 131
- Roboty Publiczne - 85
- Prace Interwencyjne - 2
- Refundacja Zatrudnienia Bezrobotnych +50 - 3
* 1608 ofert pracy niesubsydiowanych
B) w omawianym okresie pośrednictwo pracy przygotowało i przeprowadziło 9 giełd pracy,
na łączną liczbę 26 stanowisk pracy
C) doradcy klienta wydali łącznie 3329 skierowań w ramach aktywizacji zawodowej, w tym:
- 1537 skierowań do pracy (405 zakończonych zatrudnieniem)
- 1661 skierowań do odbycia stażu (999 rozpatrzonych pozytywnie)
- 131 skierowań do prac społecznie użytecznych (128 rozpatrzonych pozytywnie)
D)
zarejestrowano 156 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom
E) W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku do tutejszego Urzędu wpłynęły 739 ofert pracy
(na 5251 wakatów) za pośrednictwem sieci EURES. Największa liczba ofert pracy
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pochodziła z Niemiec, pozostałe dowolne stanowiska pracy pochodziły z następujących
państw: Czechy, Norwegia, Wielka Brytania i Holandia. Wolne miejsca pracy dotyczyły
następujących zawodów: rzeźnik, mechanik samochodowy, pomocnik w fabryce obuwia,
pracownik produkcji, operator ręcznego wózka widłowego, operator wózka widłowego
magazynier, pomocnik magazyniera, listonosz, magazynier, pracownik do zbioru warzyw,
opiekun osób starszych, asystent opiekuna osób starszych, szwacz/szwaczka, pracownik do
zbioru truskawek, pielęgniarka/pielęgniarz, pracownik magazynu w browarze, operator maszyn
do szycia, pracownik obróbki metalu, monter konstrukcji stalowych, ślusarz, pracownik do
sprzątania, lakiernik samochodowy, spawacz/blacharz, pracownik produkcyjny do konfekcji
kabli, pracownik produkcji metalu / stal nierdzewna, szlifierz, opiekun medyczny/opiekunka
medyczna, pomocnik na produkcji betonowych elementów prefabrykowanych, pracownicy do
sortowania i prac produkcyjnych, monter instalacji sanitarnych, grzewczych
i klimatyzacyjnych, spawacz, pracownik w metalu, monter konstrukcji metalowych,
Stypendium doktoranckie w ramach międzynarodowego programu szkoleniowego SUURPh,
elektromonter, spawacz EN 111, spawacz EN 135, ślusarz – spawacz, malarz – roboty
wykończeniowe, operator maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (kauczuk),
pomocnik w odlewni żelaza, pomocnik produkcyjny w przemyśle tworzyw sztucznych,
pracownik hotelu, kierownik projektu technicznego, pokojówka, Software Developer ze
znajomością języka Ruby, kreślarz / projektant CAD, Senior Software Developer, kierowca
C+E w transporcie dalekobieżnym, pracownik produkcji okien z tworzyw sztucznych, protetyk
stomatologiczny w systemach ceramicznych, pracownik budowlany – docieplenia,
kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, kierowca autobusu, fizjoterapeuta, dyplomowana
kosmetyczka, formierz odlewnik, szef kuchni, nauczyciel akademicki [Associateprofessor in
Finite Element Method (FEM) and FEM analysis of structures].


Szkolenia

W roku 2015r. na szkolenia skierowano 175 osób bezrobotnych. W ramach bonu
szkoleniowego na szkolenia skierowano 15 osób. 21 osoby ubiegały się o szkolenie indywidualne,
z czego, na wymienione szkolenie skierowano 17 osób bezrobotnych.
Szczegółowa charakterystyka dot. skierowań na szkolenie wygląda następująco:
miasto Aleksandrów Kujawski

47

gmina Aleksandrów Kujawski

38

gmina Bądkowo

8

miasto Ciechocinek

29

gmina Koneck

9

miasto Nieszawa

7

gmina Raciążek

15

gmina Waganiec

15

gmina Zakrzewo
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Wśród osób skierowanych na szkolenia 99 to uczestnicy poniżej 30 roku życia. Udział
kobiet i mężczyzn kształtował się następująco – 74 kobiet/ 101 mężczyzn. Większość wśród
uczestników szkoleń stanowili mieszkańcy wsi – 91 osób.
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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”.
„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)”.


Doradztwo zawodowe

W 2015 roku z usług doradców zawodowych skorzystało 866 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Indywidualne porady zawodowe obejmowały głównie pomoc w zakresie:
wyboru zawodu lub kierunku szkolenia, zwiększenia umiejętności poszukiwania pracy, oceny
predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej lub udziału w szkoleniu zawodowym.
Doradcy pomagali przygotowywać CV oraz sprawowali opiekę nad Praktykantkami w zakresie
doradztwa zawodowego.
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. W październiku 2015 r., zorganizowano spotkania
z uczniami Zespołu Szkół nr 1 oraz uczniami Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie
Kujawskim, których tematyka dotyczyła wyboru zawodu, predyspozycji zawodowych, sytuacji na
lokalnym rynku pracy oraz pomocy jakiej mogą oczekiwać absolwenci po zarejestrowaniu
w urzędzie pracy.
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