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I.Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w II kwartale 2016 r.
Na koniec czerwca 2016 roku zarejestrowanych było 3339
osób bezrobotnych, w tym 1717 kobiet. W porównaniu do stanu na
31.03.2016 r., tj. 3909 osób bezrobotnych w tym 1932 kobiety
odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 570 osób.
Spośród 3339 bezrobotnych, 14 % (469 osób), stanowiły
osoby z prawem do zasiłku. Odnotowano 100 osób zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osób dotychczas nie
pracujących na koniec czerwca odnotowano 558.
Na koniec czerwca odnotowano 2955 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym
1567 kobiet. Osób do 30 roku życia odnotowano 964 w tym do 25 roku życia 468. Powyżej 50
roku życia odnotowano 822 osoby.
Długotrwale bezrobotnych na koniec czerwca
zarejestrowanych było 2085 osób. Osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
zarejestrowanych było 331, natomiast niepełnosprawnych 120.
Stopa bezrobocia w Polsce w marcu 2016 r. wynosiła 10 %, natomiast na koniec maja br.
9,1 %. W powiecie aleksandrowskim na koniec marca 2016r. stopa bezrobocia wynosiła 19,4%,
natomiast na koniec maja 17,9%.

II.Realizacja Projektów.
W dniu 11.04.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim podpisał
umowę o dofinansowanie projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie aleksandrowskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020. Projekt przewiduje objęcie wparciem 277 osób, z czego 200 zostanie skierowanych na
staż, 60 weźmie udział w szkoleniach, 12 otrzyma środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, 5 osób będzie mogło skorzystać z bonu szkoleniowego. Grupę docelową projektu
stanowią osoby w wieku 18-29 lat z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zarejestrowane w PUP
w Aleksandrowie Kujawskim (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w szczególności osoby niepełnosprawne
i długotrwale bezrobotne. Wg stanu na 30.06.2016r. łącznie ze wszystkich form wsparcia do
projektu zakwalifikowano 139 osób (81K, 58M).
W czerwcu PUP otrzymał dodatkowe środki z rezerwy FP na aktywizację osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Decyzją Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 09.06.2016r. przyznano kwotę dofinansowania na
w/w program w wysokości 532,9 tys. zł. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przewiduje staże dla 55 osób, refundację kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla 4 skierowanych bezrobotnych, oraz wsparcie w postaci
przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 4 osób.
Podpisano również umowę o dofinansowanie projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej
osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (II)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który przewiduje objęcie
wsparciem 107 osób bezrobotnych z czego 45 zostanie skierowanych na staż, 40 weźmie udział
w szkoleniach, 7 otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 15 osób podejmie
zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy. Grupę docelową projektu
stanowią osoby powyżej 29 roku życia z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zarejestrowane
w PUP w Aleksandrowie Kujawskim należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osób
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powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych,
osób o niskich kwalifikacjach.
Wg. stanu na 30.06.2016r. łącznie ze wszystkich form wsparcia do projektu
zakwalifikowano 60 osób (33K, 27M).
Powiatowy Urząd Pracy w charakterze partnera wraz z Liderem CISTOR
STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO SPOŁECZNE oraz partnerem Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim otrzymał dofinansowanie projektu: „Stacja
Aleksandrów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 – Włączenie społeczne, Poddziałanie
9.2.1 – Aktywne włączenie społeczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej
i zawodowej 40 niezatrudnionych mieszkańców gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski
zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem .
Termin realizacji projektu: 01.08.2016-31.09.2017.

III.Z działalności urzędu
•
Finansowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
Zawartych zostało 16 umów w ramach refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Utworzonych zostało 20 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Zatrudnienie przedstawiało się w następujących zawodach: szpachlarz, technik farmacji –
specjalista ds. zakupów, sprzedawca, księgowy, asystent księgowego, pielęgniarka, salowa,
pracownik biurowy, fryzjer, elektromonter, pomoc kuchenna, operator myjni, piekarz, pracownik
placowy, koordynator ds. planowania produkcji i sprzedaży, operator drukarki 3D, nastawiacz
maszyn.
•

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
W okresie od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. przyznano ogółem 16 dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim.
Z Funduszu Pracy w ramach dodatkowych środków na realizację programu aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia udzielono 1 dotacji.
W ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie
aleksandrowskim ( II)” przyznano 5 dotacji.
W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
aleksandrowskim ( II) „ przyznano 10 dotacji.
Bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą najchętniej wybieraki następujące
rodzaje działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych, elektrycznych, handlowych.
•
Prace interwencyjne
W tym kwartale nie zawarto umów na prace interwencyjne – limit rozdysponowany na 2016 r.
•

Roboty publiczne
W okresie od 01.04.2016r. do 30.06.2016. zawarto 1 umowę w sprawie organizacji
finansowania robót publicznych ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach
zawartej umowy zorganizowano 2 miejsca pracy dla gminy wiejskiej w Zakrzewie - 2 miejsca
pracy.
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•

Staże
W okresie od 01.04.2016r. Do 30.06.2016 r. zostało skierowanych 159 osób (101 kobiet).
Skierowane osoby w ramach środków EFS POWER – 62 osoby (42 kobiety).
Skierowane osoby w ramach środków EFS RPO – 37 osób (25 kobiet).
Skierowane osoby w ramach środków FP – 49 osób (31 kobiet).
Skierowane osoby w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia – 11 osób (3 kobiety).
•

Prace społecznie użyteczne
W okresie od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. podpisano 2 Porozumienia w sprawie
organizacji prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych bez prawa
do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 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 16 miejsc do wykonywania prac
społecznie użytecznych dla następujących gmin, które wyraziły chęć organizacji prac społecznie
użytecznych: Gmina Nieszawa - 10 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych, Gmina
Koneck – 6.
•
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia.
W ramach ww. formy aktywizacji zawartych zostało 15 umów o refundację
wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach których utworzono 16
miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zatrudnienie obejmowało
następujące zawody: sprzedawca, pomoc kuchenna, informatyk, robotnik magazynowy, kucharz,
operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator myjni ręcznej, recepcjonistka,
specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych, fryzjer, pracownik administracji biurowej, konserwator,
doradca klienta.
•
Bon na zasiedlenie
Nie zostały złożone wnioski o bon na zasiedlenie.
•
Bon zatrudnieniowy
Nie zostały złożone wnioski o bon zatrudnieniowy.
•
Bon Stażowy
W omawianym okresie z w/w formy skorzystała 1 osoba.
•

Bon Szkoleniowy
W II kwartale 2016 r. skierowano na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego 1 bezrobotnego
„Prawo jazdy kat. C” wraz z „Kwalifikacją wstępną – przewóz rzeczy”.

.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia
Podpisano 1 umowę z pracodawcą, do którego skierowano do pracy osobę bezrobotną powyżej 50
roku życia na stanowisko koszykarz-plecionkarz.
•

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
Nie zostały złożone wnioski o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub
osobą zależną
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•

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
W tym kwartale nie udzielono pomocy, ponieważ Urząd nie otrzymał uchwały w sprawie
podziału środków PFRON


Pośrednictwo pracy
W okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. pośrednictwo pracy pozyskało 601 ofert pracy
w tym - 298 ofert pracy subsydiowanej, tj.
- 52 oferty pracy pozyskanych w drodze refundacji wyposażonych stanowisk pracy,
- 180 ofert stażu,
- 16 ofert w ramach refundacji 30- 303 oferty pracy niesubsydiowanej
96 % ofert pochodziło od Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi pośrednicy zewnętrzni mieli
kontakt przed złożeniem ofert w PUP.


PFRON
W tym kwartale nie została zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk
pracy osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Nie została również zawarta umowa w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków
z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.



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 kwietnia do czerwca 2016 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 789 ofert
pracy/wakatów za pośrednictwem sieci EURES.
Największa liczba wolnych wakatów pochodziła z Niemiec tj. 36% wszystkich zgłoszeń
w omawianym kwartale. Druga co do wielkości liczba wakatów wpłynęła z Czech. Duża liczba
wakatów pochodziła z Wielkiej Brytanii. Pozostałe wolne stanowiska pracy pochodziły
z następujących państw: Słowacja, Austria, Holandia, Belgia, Irlandia, Łotwa, Szwecja i Włochy.
Wolne miejsca pracy dotyczyły głównie następujących zawodów: pomoc domowa,
piekarz, pracownik produkcji, szwacz/szwaczka, monter wiązek elektrycznych, pomocnik
malarz/lakiernika, pielęgniarka/pielęgniarz, spawacz MIG/MAG, kierowca samochodu
ciężarowego, kierowca autobusu, operator maszyn, pracownik do zbioru pieczarek, stolarz, kelner,
kucharz, cieśla szalunkowy i betonowy, elektryk/elektromonter, kosmetyczka, lekarze różnych
specjalizacji, mechanik urządzeń sanitarnych, monter rusztowań, monter instalacji sanitarnychgrzewczych i klimatyzacyjnych. Nieznajomość języków obcych jest powodem małego
zainteresowania pracą za granicą.
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Szkolenia
W ramach szkolenia indywidualnego, wskazanego skierowano 4 osoby na następujące
szkolenia:
- „Prawo jazdy kat. C” wraz z „Kwalifikacją wstępną – przewóz rzeczy” – 2 osoby,
- „Prawo jazdy kat. C+E” – 1 osoba,
- „Operator drona UAVO VLOS” – 1 osoba.
W większości uczestników szkoleń indywidualnych , to uczestnicy poniżej 30 roku życia.
W II kwartale realizowano następujące szkolenia grupowe:
- „Florystyka i bukieciarstwo” – 9 osób skierowanych w ramach projektu POWER,
- „Pracownik kancelaryjno – biurowy” – 10 osób skierowanych w ramach projektu POWER,
- „Barman – kelner” - 10 osób skierowanych w ramach projektu POWER.


Doradztwo zawodowe
W drugim kwartale 2016 roku z usług doradców zawodowych skorzystało 228 osób
bezrobotnych, 52 skierowano na badania lekarskie, natomiast 8 przeprowadzono testy
zainteresowań zawodowych.
8 kwietnia br. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim miał zaszczyt wziąć
udział w II Gminnym Forum Przedsiębiorczości w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie. Podczas
spotkania urząd zaprezentował możliwości jakimi jest w stanie wesprzeć przedsiębiorców
i pracodawców.
30.04.2016 roku zakończył się etap rekrutacji do działań aktywizacyjnych zleconych
Regionalnemu Centrum Aktywizacji. W wyniku aktywizacji 97 osób bezrobotnych podjęło
zatrudnienie i pozostaje nadal w działaniach, 103 osoby powróciły do aktywizacji do PUP
w Aleksandrowie Kujawskim.
24.06.2016 doradca zawodowy uczestniczył w spotkaniu w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku na temat wspólnej realizacji działań w zakresie
poradnictwa zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
IV.Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.)
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
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

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

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 nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2016 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r , wyniósł 99,4%.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej
wysokości - 27,52 %xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia
wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia
skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne):


w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)

980,70



w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia
(1.850,00 + 333,00*)

2.183,00

2. Robót publicznych:


refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od
wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.090,75 + 376,33*],

2.467,08



refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.181,49 + 752,67*]

4.934,16

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:


za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego
wynagrodzenia)
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5.550,00

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

max
4,86/za
godz.

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

483,30

6. Premii 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)

25.088,94



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

16.725,96



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

12.544,47

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

25.088,94

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

16.725,96

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 1.01.2016 r.)
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1.850,00xxx

2. Przeciętne wynagrodzenie

4.181,49

3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały xxxx

Informacja
na stronie
ZUS

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

2,45%

5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.)

0,10%

6. 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 1.01.2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września
2015 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., Dz.U. 2015 poz. 1385);
xxxx
przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2015 r. wynosi 4.181,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2015 r.,
M.P. 2015, poz. 1086).

Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r.
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