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Wstęp
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia jest rocznym dokumentem planistycznym,
przygotowywanym na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Artykuł ten
zobowiązuje samorząd województwa do opracowania regionalnego planu działań na rzecz
zatrudnienia, określającego priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia –
po zasięgnięciu opinii powiatów wchodzących w skład województwa. Dokument ten jest sporządzany
na podstawie Krajowego Planu Działań (opracowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej na okresy trzyletnie), a także uwzględnia strategię rozwoju województwa oraz strategię
w zakresie polityki społecznej.
Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2014 dla województwa mazowieckiego
przedstawiał założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie odnośnie sposobów realizacji
zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, określonych w art. 8 ust. 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których należą w szczególności:
1) podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów
określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
2) opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia
efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnieni;
3) programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego
Funduszu Społecznego;
4) koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej
finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do
spraw pracy;
5) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (…),
w zakresie świadczeń dla bezrobotnych (…);
6) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami (…);
7) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających
z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami
zagranicznymi;
8) świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach
zatrudnienia na terenie województwa;
9) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych
na terenie województwa;
10) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, gromadzenia
i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym;
11) współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji
szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
12) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych
urzędów pracy;
13) współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów
szkół wyższych w wejściu na rynek pracy;
14) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu
do rejestru agencji zatrudnienia.
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Zgodnie z w/w założeniami Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2014
dla województwa mazowieckiego zawierał opis działań realizowanych tylko przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie. W ślad za Krajowym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014
wskazane zostały dwa główne priorytety mające wpływ na rozwój aktywnej polityki rynku pracy
i budowanie jego spójności na Mazowszu i były to adaptacyjny rynek pracy oraz wzmocnienie
obsługi rynku pracy. W ramach priorytetów określono działania kierunkowe oraz zadania:
Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
Zadanie 1.2. Projekty własne
Zadanie 1.3. EURES – międzynarodowe pośrednictwo pracy
Zadanie 1.4. Wdrażanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie kierunkowe 2. Kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy
Zadanie 2.1. Programy aktywizacji z rezerwy FP
Zadanie 2.2. Badania rynku pracy i edukacji
Zadanie 2.3. Monitoring rynku pracy
Priorytet II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy
Działanie kierunkowe 3. Obsługa instytucji rynku pracy
Zadanie 3.1. Rejestr agencji zatrudnienia
Zadanie 3.2. Rejestr instytucji szkoleniowych
Działanie kierunkowe 4. Ochrona roszczeń pracowników oraz świadczeń dla bezrobotnych
Zadanie 4.1. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Zadanie 4.2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych
Działanie kierunkowe 5. Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy
Zadanie 5.1. Organizacja i koordynowanie usług z zakresu poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej
Zadanie 5.2. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników WUP i PUP
Na podstawie informacji przekazanych przez Powiatowe i Miejskie Urzędy Pracy ustalono,
że w województwie mazowieckim wśród osób bezrobotnych istnieją trzy grupy, które powinny być
szczególnie wspierane przez publiczne służby zatrudnienia. Należały do nich:
a) osoby bezrobotne do 30 roku życia,
b) osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
c) osoby długotrwale bezrobotne.
Sprawozdanie z realizacji RPDZ/2014 zawiera informację z zakresu wykonania powyższych zadań,
która została wzbogacona o dane przekazane przez Powiatowe i Miejskie Urzędy Pracy z terenu
Mazowsza. Materiał sprawozdawczy został przedstawiony w układzie regionalnym, który umożliwia
dokonywanie porównań i pozwala na uchwycenie kierunków działań w poszczególnych częściach
województwa.
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Rozdział 1. Realizacja RPDZ/2014 w układzie subregionalnym
1.1. Subregion warszawski
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie świadczyło usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej obejmujące pomoc
w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów, które uniemożliwiają podjęcie i utrzymanie pracy,
a także nastawione na wspieranie rozwoju szeroko pojętej kariery zawodowej, w tym obejmujące
planowanie i podjęcie działalności gospodarczej. W ramach usług:
udzielono porad indywidualnych 527 osobom, zrealizowanych podczas 788 wizyt,
udzielono 7 378 informacji zawodowych, w tym za pomocą poczty elektronicznej,
przeprowadzono 42 grupowe porady, w których wzięło udział łącznie 451 osób,
zorganizowano 49 grupowych spotkań informacyjnych, w których udział wzięło 1 326 osób,
przeprowadzono 3 zajęcia aktywizacyjne dla łącznie 30 osób pozostających bez pracy (zajęcia
aktywizacyjne prowadzono tylko w I półroczu z powodu zmiany przepisów w znowelizowanej
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Indywidualne poradnictwo zawodowe miało na celu pogłębienie wiedzy klienta o sobie,
o posiadanych predyspozycjach, znalezienie pomysłów na dalszy rozwój zawodowy, sformułowanie
celów zawodowych i zaplanowanie działań prowadzących do ich realizacji. Podczas konsultacji
z doradcą zawodowym osoby mogły również uzyskać pomoc w zakresie poszukiwania pracy,
formułowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz
przygotowania się do założenia działalności gospodarczej.
Zajęcia grupowe nastawione były na indywidualny rozwój uczestników, przygotowanie
do poszukiwania pracy lub założenia działalności gospodarczej. Klienci mieli możliwość poszerzenia
wiedzy o swoich zasobach, w tym przekonania się czy mają predyspozycje do bycia przedsiębiorcą,
zdiagnozowania i zdefiniowania własnej sytuacji zawodowej, dokonania adekwatnej oceny siebie,
rozwijania umiejętności podejmowania decyzji zawodowych, przygotowania do kontaktów
z pracodawcą.
Zajęcia prowadzone były w siedzibie Centrum, w siedzibie PUP w Piasecznie, a także w siedzibach
Akademickiego Biura Karier Wszechnicy Polskiej – Szkoły Wyższej w Warszawie oraz Biura Karier
Politechniki Warszawskiej, dla studentów i absolwentów tych uczelni. Dodatkowo spotkania
informacyjne odbywały się podczas Akademickich Targów Pracy Jobbing, Targów Pracy
i Przedsiębiorczości oraz Dnia Otwartego WUP.
W 2014 r. Centrum w Warszawie kontynuowało współpracę z Aresztem Śledczym Warszawa
Białołęka, w ramach której przeprowadzane były grupowe spotkania informacyjne dla osadzonych
w Areszcie Śledczym i oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo. W ramach współpracy
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zorganizowano 6 spotkań informacyjnych, które dotyczyły zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz zasad poruszania się na rynku pracy. Ponadto opracowano program
i przeprowadzono dwa 3 – dniowe warsztaty pt. „Jak przygotować się do poszukiwania pracy” z
osadzonymi w areszcie, odbywającymi terapię osób uzależnionych od alkoholu. Podczas zajęć
uczestnicy pracowali nad sporządzaniem bilansu swoich mocnych stron, precyzowali swoje cele
zawodowe, przygotowywali się do wyjścia na rynek pracy i poszukiwania pracy. W zajęciach wzięło
udział 24 osadzonych.
Do zadań Centrum w zakresie informacji zawodowej należy gromadzenie, opracowywanie,
aktualizowanie i upowszechnianie zbiorów informacji. Materiały wydawane w formie drukowanej
upowszechniane były zarówno wśród uczestników, jak i organizatorów przedsięwzięć, w których
biorą udział doradcy zawodowi. Aby zapewnić łatwiejszy dostęp do informacji zawodowej osobom
zainteresowanym problematyką rynku pracy, zeszyty i broszury informacyjne zostały zamieszczone
na stronie internetowej Urzędu i udostępnione w wersji drukowanej w sali informacji zawodowej.
W 2014 r. zbiory informacji zawodowych wzbogacono poprzez:
aktualizowanie i wydanie 7 broszur pt. „Prawa i obowiązki osób bezrobotnych. Informator"
„Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą”, „Pierwsze kroki
we własnym biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy”, „Biznesplan w zarysie.
Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej", „Elastyczne Formy
Zatrudnienia. Informator”, „Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształceniu
ustawicznym”, „Podstawy prawne zatrudnienia młodzieży w wieku 16 – 18 lat. Informator”;
zaktualizowanie teczek informacyjnych, poświęconych problematyce rynku pracy,
tj.: „Agencje zatrudnienia na terenie Warszawy. Poszukiwanie pracy”, „Dokumenty EUROPASS”,
„Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Polsce i zagranicą”, „Cechy
i Spółdzielnie Rzemieślnicze na terenie Warszawy”, „Akademickie Biura Karier”, „Wykaz szkół
dla dorosłych w woj. mazowieckim”;
zaktualizowanie i wydanie nowych ulotek informacyjnych – Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej, Kilka słów o CV, List motywacyjny, Rozmowa kwalifikacyjna,
ABC poszukiwania pracy, Konsultacje przez Internet, Warsztaty, Konsultacje zawodowe
dla pracodawców i pracowników, wydrukowano także plakaty promujące Centrum i jego usługi,
plakat promujący Warsztaty organizowane w Centrum w Warszawie.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby dorosłe: osoby bezrobotne, poszukujące pracy i inne
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
Liczba wizyt osób korzystających z porady indywidualnej
Liczba osób, które skorzystały z porady grupowej
Liczba udzielonych indywidualnych informacji zawodowych
Liczba osób, które skorzystały z grupowej informacji zawodowej
Liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych

Wartość osiągnięta w 2014 roku
788
451
7 378
1 326
30

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:
62 254,90

FP
62 254,90

EFS
-

budżet jst
-

grant EURES
-

inne – jakie?
-

Zadanie 1.2. Projekty własne
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie subregionu warszawskiego, obejmującego powiaty:
garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński,
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pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski,
żyrardowski oraz m.st. Warszawa, realizował w 2014 roku cztery projekty z Działania 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Kierunek – Własna Firma III” (okres realizacji: 01.06.2012 - 31.10.2014).
2. „Kierunek – Własna Firma IV” (okres realizacji: 01.04.2013 - 31.12.2014).
3. „Kierunek - Własna Firma V” (okres realizacji: 01.11.2013 - 30.11.2015).
4. „Moja firma – moją szansą” (okres realizacji: 01.10.2013 - 30.11.2015).
Celem projektów była promocja przedsiębiorczości oraz aktywne wspieranie samozatrudnienia
na terenie województwa mazowieckiego, obejmującego wsparcie szkoleniowe w zakresie
podstawowym, doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych
do podjęcia, zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wypłacenie
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz udzielenie podstawowego wsparcia
pomostowego. Przez cały okres trwania projektów realizowane były działania polegające na promocji
indywidualnej przedsiębiorczości i postaw kreatywnych. Na proces promocji projektów składały się:
ogłoszenia w prasie lokalnej, spoty radiowe i TV, plakaty, banery, tablice informacyjne oraz
informacje na stronie internetowej WUP w Warszawie oraz powiatowych urzędów pracy,
mieszczących się na obszarze realizacji w/w projektów. Wymienione działania szczególnie wspierały
proces rekrutacji.
W ramach projektów w 2014 roku zrealizowano następujące formy wsparcia:
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze.
Wsparcie obejmowało szkolenie grupowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości, umożliwiające
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także warsztaty z pisania biznes planu oraz doradztwo indywidualne.
2. Wsparcie finansowe.
Przeznaczone na wydatki inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości, niezbędne do rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe udzielane było uczestników projektu
na podstawie najlepiej ocenionych biznes planów, które przygotowywane były przez uczestnika
po skorzystaniu z podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego. Maksymalna wysokość dotacji
na rozwój przedsiębiorczości wynosiła 40 000 PLN.
3. Wsparcie pomostowe.
Obejmowało dwie formy pomocy:
1) wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc przez okres: od 6 do12 miesięcy prowadzonej
działalności gospodarczej, w wysokości maksymalnie do kwoty 1 600,00 zł na wydatki bieżące
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2) wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej w tym w szczególności: osoby poniżej 25 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, nie
mają zatrudnienia, osoby do 30 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne (z wyłączeniem osób, które
posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów - w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową,
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej (ogółem/k/m)

liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych
w ramach Działania (ogółem/k/m)

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wartość osiągnięta w 2014 roku
208 (105K/103M) w tym wskaźniki projektów:
„Kierunek – Własna Firma III” 67 (33K/34M)
„Kierunek – Własna Firma IV”32 (16K/16M)
„Kierunek – Własna Firma V”33 (17 K/16M)
„Moja firma – moją szansą” 76 (39K/37M)
124 (63 K/61 M) w tym wskaźniki projektu:
„Kierunek – Własna Firma III” 67 (33K/34M)
„Kierunek – Własna Firma IV”32 (16K/16M)
„Kierunek – Własna Firma V”4 (3 K/1M)
„Moja firma – moją szansą” 21 (11K/10M)
208 (105K/103M) w tym wskaźniki projektów:
„Kierunek – Własna Firma III” 67 (33K/34M)
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„Kierunek – Własna Firma IV”32 (16K/16M)
„Kierunek – Własna Firma V”33 (17 K/16M)
„Moja firma – moją szansą” 76 (39K/37M)
Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

Kierunek – Własna Firma III
601 053,82
Kierunek – Własna Firma IV
324 779,41
Kierunek – Własna Firma V
1 581 460,28
Moja Firma – Moją Szansą
4 132 058,05

FP

EFS

budżet jst

grant EURES

budżet państwa

-

510 895,74

-

-

90 158,08

-

276 062,50

-

-

48 716,91

-

1 344 241,23

-

-

237 219,05

-

3 512 249,34

-

-

619 808,71

Zadanie 1.3. EURES – międzynarodowe pośrednictwo pracy
W ramach realizowanych działań EURES doradcy i asystenci EURES kontaktowali się
z osobami poszukującymi pracy za granicą, pracodawcami z krajów EOG i Polski, przedstawicielami
agencji zatrudnienia i obywatelami krajów EOG.
W zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy do WUP w Warszawie wpłynęło 491 ofert
od pracodawców zagranicznych obejmujących 3 893 miejsc pracy. Większość ofert dotyczyła prac
długoterminowych skierowanych do osób znających w stopniu dobrym lub komunikatywnym język
angielski i niemiecki oraz w stopniu podstawowym język hiszpański. Dominowały oferty z Niemiec,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Czech, Francji, Austrii, Hiszpanii oraz Belgii. Przeważały propozycje
pracy dla pracowników hotelowych, animatorów czasu wolnego, sprzątaczek, szefów kuchni,
kucharzy, kelnerów, pracowników rolnych, monterów, pracowników technicznych, inżynierów,
pracowników produkcyjnych, pielęgniarek oraz osób do opieki, pracowników przy zbiorach, a także
w sprzedaży. Na zgłoszone oferty pracy wysłano 1 138 podań kandydatów. Szacuje się, że w wyniku
prowadzonych działań pracę podjęło około 100 osób. Ponadto zorganizowano 4 rekrutacje
w Warszawie, w tym 3 w siedzibie WUP w Warszawie. W ramach prowadzonych działań odbyły się
również:
Europejskie Targi Informacji i Pracy w Pionkach. Ich celem było udostępnienie informacji
nt. ofert pracy, warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz wybranych
krajach UE/EOG. Osoby zainteresowane otrzymały pomoc w podejmowaniu decyzji
dot. zatrudnienia w wybranych krajach UE/EOG. Przybliżono też zasady i cele działalności sieci
EURES. W Targach udział wzięło ogółem 43 wystawców krajowych i zagranicznych, w tym
doradcy EURES z Austrii, Holandii i Niemiec oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji
Wolontariatu, Monsterpolska.pl, Piening GmbH, Gazety „Po Polsku”, Radia „Pracuj. FM”, Pearl
People oraz Europe Direct. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych
pracą za granicą i w Polsce oraz informacją nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EOG.
Wzięło w nim udział ok. 2000 osób;
Spotkania informacyjne pt. BEZPIECZNY WYJAZD – BEZPIECZNY POWRÓT.
Zorganizowano łącznie 48 spotkań, w których wzięły udział 943 osoby. Podczas spotkań
omówiono m.in. zasady szukania legalnej pracy za granicą, przygotowania się do wyjazdu
do pracy, postępowania z nieuczciwym pracodawcą, korzystania z usług EURES oraz sumowania
okresów zatrudnienia celem nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalnorentowych;
Jednodniowe seminarium pt. „Współczesne wyzwania dla migracji”. W seminarium udział wzięły
64 osoby - przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, ABK, sieci UE (Eurodesk, Europass),
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Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie, Centralnego Ośrodka Aktywizacji
Zawodowej MON, NSZZ „Solidarność”, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiej
Komendy Głównej OHP, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Warszawie. W seminarium, poprzez oprogramowanie Blackboard Collaborate,
wziął udział doradca EURES z Holandii, przedstawiając uczestnikom prezentację
nt. warunków życia i pracy w Holandii. Podczas seminarium omówione zostały takie zagadnienia,
jak: stan badań nad powrotami obywateli polskich z państw UE, reformę sieci EURES, plany
EURES na 2015;
Szkolenie dla kadry EURES z województw mazowieckiego i podlaskiego, którego tematyka
obejmowała wdrażanie reformy EURES w Polsce oraz funkcjonowanie sieci EURES po wdrożeniu
reformy. Szkolenie od strony merytorycznej przeprowadzili przedstawiciele Departamentu Rynku
Pracy MPiPS. W szkoleniu udział wzięło ogółem 119 osób, w tym przedstawiciele WUP, PUP,
Urzędów Wojewódzkich i OHP;
Badanie pt.: „Zdefiniowanie potrzeb i problemów regionalnych pracodawców w zakresie
zatrudniania pracowników z zagranicy” wśród 351 polskich pracodawców z terenu Warszawy.
Celem badania było pozyskanie opinii i informacji od przedstawicieli firm i instytucji z Warszawy
na temat potrzeb i problemów regionalnych pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników
z zagranicy (UE/EOG oraz Szwajcarii). Wyniki badań zostaną zamieszczone na stronie
http://wupwarszawa.praca.gov.pl.
Wydarzenie pod nazwą „Wirtualne dni pracy z EURES” na portalu Pracuj.pl. W jego trakcie
dostępne były zagraniczne oferty pracy, wirtualne prezentacje, czaty oraz webinaria z doradcami
EURES z WUP w Warszawie. Liczba odwiedzających profil EURES na wirtualnym wydarzeniu
wyniosła 2441 osób. Podczas trwania wydarzenia zamieszczono na portalu Pracuj.pl 20 wybranych
ofert pracy, które w sumie uzyskały 9146 odsłon.
Kampanię reklamową w autobusach i w metrze warszawskim polegającą na wyświetlaniu
30 sekundowego spotu reklamowego nt. działań realizowanych przez EURES. Film emitowany
był w tym okresie łącznie 90 638 razy w autobusach oraz 26 406 razy w metrze.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Polski oraz
pracodawcy z Polski i z krajów UE/EOG oraz Szwajcarii
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba kontaktów z osobami poszukującymi pracy za granicą
liczba kontaktów z instytucjami zewnętrznymi
liczba kontaktów z polskimi pracodawcami

krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,

Wartość osiągnięta w 2014 roku
7 827
165
40

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

190 121,86

FP

EFS

budżet jst

grant EURES

inne – jakie?

30 628,03

-

-

159 493,83

-

Zadanie 1.4. Wdrażanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Na podstawie Uchwały Nr 1676/69/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia
2007 r. w sprawie wykonywania czynności Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej
(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach NSRO
2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji
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Pośredniczącej II stopnia) dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WUP jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizowała
zadania, których celem głównym było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz stworzenie
warunków dla jej rozwoju w regionie, a w szczególności:
a) pomoc w powrocie na rynek pracy i zwiększeniu szans zatrudnienia poprzez udzielenie
kompleksowego wsparcia, zmierzającego do podniesienia i nabywania kwalifikacji zawodowych
osobom bezrobotnym oraz nieaktywnym zawodowo poprzez realizację projektów,
b) pomoc służącą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia.
W ramach Podzialania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy WUP w Warszawie w okresie sprawozdawczym zawarł 13 umów z Beneficjentami w ramach
których zrealizowano 35 projektów.
W ramach Poddzialania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie WUP w Warszawie nie ogłaszał
konkursów i nie zawierał nowych umów. Ogółem w 2014 roku realizowane były 33 projekty.
Cele założone w Poddziałaniu 6.1.1 i 6.1.2 osiągnięte były poprzez realizację m. in. następujących
form wsparcia:
a) warsztaty, szkolenia,
b) wsparcie psychologiczno-doradcze,
c) staże/praktyki zawodowe,
d) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
e) subsydiowanie zatrudnienia,
f) upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m. in. poprzez dofinansowanie
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy,
g) szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich
i studiów magisterskich uzupełniających dla pracowników publicznych służb zatrudnienia,
wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych – zgodnie
z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy
na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu.
W ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych WUP w Warszawie wdrażał projekty systemowe
realizowane przez 39 powiatowych urzędów pracy z terenu województwa mazowieckiego.
W projektach systemowych Powiatowych Urzędów Pracy w 2014 roku, co najmniej 50% uczestników
stanowiły osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia oraz osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
Ponadto projekty skierowane były do grupy bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji
co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego
PUP. W ramach projektów systemowych ze środków Funduszu Pracy finansowane były zadania
wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 poz.149),
związane z realizacją następujących form wsparcia:
a) szkolenia,
b) staże,
c) przygotowanie zawodowego dorosłych,
d) prace interwencyjne,
e) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
f) przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.
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Ponadto prowadzone były czynności związane z rozliczaniem projektów, weryfikacją wniosków
o płatność, sporządzaniem dyspozycji płatności wnioskowanych zaliczek dofinansowania, zmianami
we wnioskach o dofinansowanie na wniosek beneficjentów oraz aneksowaniem umów.
Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy są finansowane ze środków Funduszu Pracy
przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz inne fakultatywne zadania,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014 poz. 1294).
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, powiatowe urzędy pracy z terenu województwa
mazowieckiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
ilość realizowanych projektów w ramach 6.1.1
ilość realizowanych projektów w ramach 6.1.2
ilość ocenionych wniosków złożonych przez powiatowe urzędy pracy
kwota środków przyznanych na 6.1.1
kwota środków przyznanych na 6.1.2
kwota środków przyznanych na 6.1.3

Wartość osiągnięta w 2014 roku
35
33
39
23 847 709,27
6 402 752,46
269 588 500,00

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

Kwota z 6.1.1 - 20 615 644,12
Kwota z 6.1.2 - 6 365 224,07
Kwota z 6.1.3 - 243 772 518,10

FP

EFS

243 772 518,10

20 615 644,12
6 365 224,07
-

budżet
jst
-

grant EURES

inne – jakie?

-

-

Działanie kierunkowe 2. Kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy
Zadanie 2.1. Programy aktywizacji zawodowej z rezerwy Funduszu Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu
Pracy na finansowanie zadań w województwie oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej Funduszu Pracy, stworzyło w roku 2014 rezerwę i dysponowało tą częścią
środków FP z przeznaczeniem m. in. na aktywizację bezrobotnych. Środki z rezerwy na realizację
programów przyznawane były przez Ministra z jego inicjatywy zgodnie z ”Zasadami ubiegania się
o środki rezerwy FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku”. Minister wskazał w w/w dokumencie między
innymi programy na realizację których przeznaczone mogą być środki z rezerwy w roku 2014, a były
to:
- programy aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (tym współfinansowane z wkładu
finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EFG),
- programy związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2014 roku miały miejsce
klęski żywiołowe,
- programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia,
- programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
określonych w art. 49 ustawy,
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- programy wspierania, tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych,
- programy specjalne na podstawie art. 66a ust.7 ustawy,
- projekty pilotażowe, na podstawie art.109 ust. 7d ustawy.
W roku 2014 Minister ogłosił osiem naborów wniosków ze wskazanych grup docelowych, tzn. osoby
bezrobotne do 25 roku życia, do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, w przedziale wiekowym
30-50 lat, osoby bezrobotnych zamieszkujące rejony objęte wysokim bezrobociem
w ramach robót publicznych (stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 r. - powyżej 15,3%), osoby
bezrobotne, które tworzą lub przystępują do już istniejących spółdzielni socjalnych, osoby bezrobotne
będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy – określone w art. 49 ustawy, bezrobotne kobiety
powracające na rynek pracy, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
Powiatowe (miejskie) urzędy pracy z zastosowaniem „Zasad…” przygotowały i złożyły ogółem
137 wniosków o przyznanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra. Złożone wnioski zawierały
szczegółową analizę potrzeb lokalnego rynku pracy, pozwalającą na: wyłonienie grupy docelowej
programu, wskazanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia oraz rozwiązań problemu
zawodowego w ramach usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie, zgodnie
z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wykonując zadanie koordynowania na terenie województwa
realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy zaopiniowano
wnioski, które wpłynęły z samorządów powiatowych (miejskich), w tym:
23 wnioski w ramach programu dla osób bezrobotnych do 25 roku życia,
33 wnioski w ramach programu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia,
13 wniosków w ramach programu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
39 wniosków w ramach programu dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy,
9 wniosków w ramach programu dla osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 30-50 lat,
1 wniosek w ramach programu dla kobiet bezrobotnych powracające na rynek pracy,
3 wnioski w ramach programu dla osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do już
istniejących spółdzielni socjalnych,
16 wniosków w ramach programu dla osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach robót
publicznych na terenach objętych wysokim bezrobociem.
W roku 2014 Powiatowe Urzędy Pracy z terenu Mazowsza nie realizowały programów specjalnych,
współfinansowanych z rezerwy Funduszu Pracy.
Weryfikacji i oceny złożonych wniosków dokonano w oparciu o kryteria określone przez MPiPS
i zawarte w ”Zasadach….”, tj.:
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) rzetelność wykonanej analizy rynku pracy oraz trafność zaproponowanych działań,
odpowiadających specyfice grupy docelowej oraz uwarunkowaniom lokalnego rynku pracy,
c) planowaną efektywność zatrudnieniową,
d) planowaną efektywność kosztową,
e) udział innych instytucji rynku pracy oraz partnerów w realizacji programu,
f) zróżnicowanie form aktywizacji przewidzianych w programie.
Zarekomendowane przez Marszałka wnioski przekazano Ministrowi, który poddał je ocenie w oparciu
o następujące kryteria:
a) planowana efektywność zatrudnieniowa programu,
b) planowana efektywność kosztowa programu,
c) osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej planowanej w programach finansowanych
z rezerwy Ministra w roku, z którego zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie,
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d) osiągnięcie efektywności kosztowej planowanej w programach finansowanych z rezerwy
Ministra w roku, z którego zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie,
e) stopa bezrobocia,
f) ocena Marszałka,
g) udział instytucji rynku pracy, w szczególności partnerów społecznych oraz organizacji
pozarządowych w realizacji programu.
Na podstawie złożonych wniosków w roku 2014 samorządy powiatowe (miejskie) otrzymały środki
Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra w kwocie 49 180 500,00 zł. Kwoty przyznanych
środków finansowych w podziale na grupy osób wymagających szczególnego wsparcia przedstawia
poniższe zestawienie.
Środki pozyskane z rezerwy Ministra w roku 2014
programy aktywizacyjne dla osób do 25 roku życia
programy aktywizacyjne dla osób do 30 roku życia
programy aktywizacyjne dla osób powyżej 50 roku życia
programy aktywizacyjne dla osób tworzących lub przystępujących do już istniejących
spółdzielni socjalnych
programy aktywizacyjne dla osób w rejonach wysokiego bezrobocia w ramach robót
publicznych
programy aktywizacyjne dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
programy aktywizacyjne dla osób kobiet powracających na rynek pracy
programy aktywizacyjne dla osób w przedziale wiekowym 30-50 lat
Program Aktywizacja i Integracja
Razem

Kwota
środków
(w zł)
11 806 107,00
10 033 500,00
898 700,00
76 000,00

Ilość osób
objętych
programem
1 579
1 743
226
21

1 198 487,00

226

19 985 806,00
100 000,00
4 813 400,00
268 500,00
49 180 500,00

2 714
6
473
200
7 188

Adresaci/odbiorcy zadania: powiatowe i miejskie urzędy pracy województwa mazowieckiego
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
ilość ocenionych wniosków złożonych przez PUP
kwota środków przyznanych z rezerwy FP dla PUP

Wartość osiągnięta w 2014 roku
137
49 180 500,00

Zadanie 2.2. Badania rynku pracy i edukacji
W ramach zadania kontynuowano realizację projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”
z Poddziałania 6.1.1 PO KL, którego głównym celem jest wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego
polityki rynku pracy oraz jego otoczenia poprzez wdrożenie systemu analizy zjawisk zachodzących
na mazowieckim i lokalnych rynkach pracy. Cel ten osiągany jest poprzez prowadzenie monitoringu
rynku pracy oraz prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie wyników badań i analiz dotyczących
sytuacji w zakresie: rynku pracy, gospodarki i edukacji. Zgodnie z założeniami dostarczane informacje
obejmują poziom zarówno województwa, jak i powiatu. W ramach projektu w roku 2014 monitoring
i analiza danych dotyczących sytuacji na mazowieckim rynku pracy odbywał się poprzez
przygotowywanie okresowych analiz, które następnie upowszechniane były wśród podmiotów
i instytucji rynku pracy i edukacji, między innymi poprzez umieszczanie cyklicznych informacji
na stronie www.obserwatorium.mazowsze.pl. Źródłem aktualnych danych, dotyczących między
innymi aktywności ekonomicznej ludności, bezrobocia i edukacji, jest także funkcjonująca w ramach
wyżej wymienionej strony baza danych. Ponadto liczne opracowania eksperckie, dotyczące zagadnień
edukacji, gospodarki i prowadzonych badań, zamieszczane były w wydawanym co kwartał biuletynie
informacyjnym MORP. W ciągu całego roku pozyskiwano także dane ilościowe i jakościowe poprzez
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zlecanie badań terenowych oraz prowadzenie badań własnych. W ramach usług zleconych
przeprowadzone zostały badania dotyczące następujących zagadnień:
a) „Badanie potrzeb informacyjnych”,
b) „Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy”,
c) „Praca nierejestrowana na Mazowszu – jej skala, charakter i skutki społeczne”,
d) „Wsparcie osób młodych na mazowieckim rynku pracy”.
W wyniku zrealizowanych badań powstały raporty zawierające rekomendacje dla lokalnej polityki
rynku pracy na poziomie województwa mazowieckiego. Istotnym elementem wdrażania systemu
stałej analizy zjawisk na regionalnych i lokalnych rynkach pracy było opracowanie i przeprowadzenie
badania własnego pn. „Diagnoza sytuacji osób młodych do 30 roku życia zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy w województwie mazowieckim”. Zadanie to zostało zrealizowane
przy wykorzystaniu narzędzia do gromadzenia i analizy danych oraz we współpracy
z 29 Powiatowymi Urzędami Pracy, z którymi uprzednio podpisano stosowne porozumienia
o współpracy. Dzięki wspólnym działaniom możliwe było uzyskanie materiału do analizy w postaci
2900 ankiet. Opracowany został także model prognozowania liczby pracujących dla województwa
mazowieckiego, dzięki któremu możliwe będzie określenie struktury i liczby pracujących w przekroju
sektorów i podregionów oraz grup zawodów i podregionów województwa mazowieckiego do roku
2020. Model ten został przygotowany w oparciu o dane z Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności, wygenerowane przez Główny Urząd Statystyczny.
Poza działaniami realizowanymi w ramach projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”
z Poddziałania 6.1.1 PO KL, prowadzono także działania badawcze finansowane ze środków
Funduszu Pracy. Zlecone zostało przeprowadzenie badania fokusowego z przedstawicielami
kluczowych instytucji i organizacji działających na rzecz wsparcia młodzieży na lokalnym rynku
pracy. Wynikiem działań był raport pn. „Wsparcie osób młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym na mazowieckim rynku pracy”. Badanie to było częścią działań służących wypracowaniu
wytycznych do organizacji konkursów regionalnych, planowanych do realizacji w województwie
mazowieckim w związku z wdrażaniem programu Gwarancje dla Młodzieży.
Adresaci/odbiorcy zadania: podmioty i instytucje rynku pracy zainteresowane obszarem rynku pracy (w tym edukacji)
oraz gospodarki, Samorząd Województwa Mazowieckiego, władze samorządowe na poziomie powiatu, gminy, Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
raporty zawierające wyniki badań terenowych

Wartość osiągnięta w 2014 roku
5

raporty nt. rynku pracy, sytuacji ekonomiczno – gospodarczej
w regionie w oparciu o dostępne dane
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Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

1 674 612,46

FP

EFS

budżet jst

grant EURES

budżet państwa

36 900,00

1 392 055,59

-

-

245 656,87

Zadanie 2.3. Monitoring rynku pracy
W 2014 r., realizując i koordynując program badań statystycznych w części dotyczącej obowiązków
sprawozdawczych wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, zebrano, skontrolowano
pod względem merytorycznym i rachunkowym obligatoryjne sprawozdania statystyczne, które
po skorygowaniu błędów przekazano do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
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Monitorowano wojewódzki rynek pracy (miesięcznie oraz narastająco w ciągu roku) w zakresie:
–
przewidywanych zwolnień grupowych, zwolnień dokonanych oraz zwolnień monitorowanych,
przekazując te informacje do MPiPS oraz według zapotrzebowania dla mediów i partnerów rynku
pracy,
–
realizacji usług i instrumentów rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej – badając przy tym efektywność realizowanych programów
poprzez wyliczanie szacunkowej efektywności wybranych programów (szkolenia, prace
interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie
użyteczne),
–
wydatków z Funduszu Pracy poniesionych przez urzędy pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu – w podziale na ww. zadania i programy oraz wykorzystania przyznanych limitów
wydatków FP.
Ponadto sporządzono i przekazano do:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: miesięczne meldunki o szacunkowej liczbie
bezrobotnych i ofertach pracy, miesięczne informacje dotyczące liczby osób rejestrujących się
w urzędach pracy po powrocie z zagranicy oraz zakończeniu własnej działalności gospodarczej,
a także miesięczne dane statystyczne z przebiegu rejestracji oświadczeń polskich pracodawców
o zamiarze powierzenia krótkoterminowej pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę,
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wstępne miesięczne informacje dotyczące stanu
bezrobocia oraz podejmowanych działaniach aktywizujących,
Biura Geodety Mazowieckiego (zgodnie z podpisanym w 2005 r. porozumieniem) zestawienia
tabelaryczne dotyczące wybranych informacji o bezrobociu w celu sporządzania map
tematycznych według powiatów.
Sporządzono zestawienia statystyczne dotyczące mazowieckiego rynku pracy:
– 24 informacje dotyczące skali bezrobocia oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
pt. „Bezrobocie w województwie mazowieckim” (w formie wstępnej, krótkiej oraz pełnej),
– 4 zestawienia pt. ”Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa
mazowieckiego”,
– półroczne - „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2013 r.” oraz w I półroczu
2014 r.,
– raporty „Rynek pracy województwa mazowieckiego” - roczny za 2013 rok oraz za I półrocze
2014 r.,
– 48 opracowań tematycznych dotyczących rynku pracy dla potrzeb Urzędu oraz partnerów
rynku pracy,
– prezentacje multimedialne przedstawiające w sposób graficzny aktualny stan i strukturę
bezrobocia oraz wybrane segmenty mazowieckiego rynku pracy.
W opracowywanych informacjach, raportach i prezentacjach wykorzystywano materiały w zakresie
informacji statystycznej o wojewódzkim rynku pracy, pozyskane z Urzędu Statystycznego
w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Sporządzone informacje i opracowania zostały zamieszczone na stronie internetowej WUP
oraz przekazano je partnerom i instytucjom zewnętrznym w formie elektronicznej oraz papierowej.
Opracowane zostały dane niezbędne do sporządzenia symulacji / rozdysponowania limitowanych
środków Funduszu Pracy na rok 2013 i 2014. Wyliczono także w sposób algorytmiczny, według
„Kryteriów” określonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, wysokość środków
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy
powiatowe. Przygotowywano dokumentację odnośnie dokonanego podziału środków FP dla Urzędu
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Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz dla dysponenta Funduszu Pracy - Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Poza planem w 2014 r. zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zaleceniami MPiPS, sporządzano zbiorcze
zestawienia/informacje dotyczące finansowania z Funduszu Pracy szkoleń pracowników publicznych
służb zatrudnienia na Mazowszu – za 2013 r. oraz za I półrocze 2014 roku, a także regionalne
zestawienie monitoringu prowadzonego w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”.
Adresaci/odbiorcy zadania: Ministerstwo Pracy i Polityki
Mazowieckiego, powiatowe urzędy pracy, partnerzy rynku pracy

Społecznej,

Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba sprawozdań urzędów pracy, w których nie wystąpiły przypadki
niespełnienia założeń kontrolnych wykazanych przez Urząd
Statystyczny

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Wartość osiągnięta w 2014 roku
920

Priorytet II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy
Działanie kierunkowe 3. Obsługa instytucji rynku pracy
Zadanie 3.1. Rejestr agencji zatrudnienia
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie prowadzony jest rejestr agencji zatrudnienia
dotyczący podmiotów wykonujących działalność regulowaną w zakresie świadczenia usług:
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej,
mających swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego. W 2014 roku do rejestru zostały
wpisane 294 nowe podmioty, dla których wydano stosowne certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Dokonywano również zmian wpisów w rejestrze
w zakresie siedziby lub oznaczenia podmiotu prowadzącego agencje zatrudnienia i wydano
dla 118 agencji zatrudnienia zaktualizowane certyfikaty, uwzględniające ww. zmiany. Dodatkowo
w przypadku 103 agencji zatrudnienia dokonano zmian innych danych w rejestrze, niewymagających
wydania zaktualizowanych certyfikatów. Na koniec grudnia 2014 r. w rejestrze znajdowały się
1073 czynne agencje zatrudnienia, mające swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego.
W 2014 roku wydano z urzędu 98 decyzji administracyjnych o wykreśleniu podmiotów z rejestru
agencji zatrudnienia m.in. z powodu: niewykazania w okresie 2 lat działalności w złożonej informacji
rocznej (37 przypadków); naruszenia warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia
(7 przypadków); nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków
prowadzenia agencji zatrudnienia (48 przypadków); niezgodności danych w rejestrze ze stanem
faktycznym (5 przypadków) oraz postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji (1 przypadek).
W 16 przypadkach wydano decyzje o umorzeniu prowadzonych postępowań administracyjnych
z uwagi na fakt usunięcia przez podmioty naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.
Ponadto na wniosek 58 podmiotów wydano decyzje administracyjne o wykreśleniu tych podmiotów
z rejestru (wykreślenie na wniosek). W 2014 roku wydano także 3 decyzje administracyjne o odmowie
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
W 2014 roku zostały wniesione 2 odwołania od wydanych decyzji administracyjnych. Odwołania
te zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie - organu wyższego
stopnia rozpatrującego wniesione odwołania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
nie uchyliło żadnej z zaskarżonych decyzji.
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Przyjęto zawiadomienia od 4 przedsiębiorców zagranicznych, posiadających uprawnienia
i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa
personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich
Unii Europejskiej i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(przed rozpoczęciem przez nich działalności w ww. zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Przyjmowano od podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia informacje roczne o działalności
agencji zatrudnienia za 2013 r. Na podstawie informacji zebranych od ww. podmiotów przygotowano
w formie dokumentu elektronicznego zbiorczą informację o działalności agencji zatrudnienia z terenu
województwa mazowieckiego za rok 2013. Informacja ta została w dniu 31 marca 2014 r. przekazana
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, działając z upoważnienia Marszałka
Województwa Mazowieckiego, prowadzili również kontrole agencji zatrudnienia, mających swoje
siedziby na terenie woj. mazowieckiego. W 2014 roku przeprowadzone zostały 103 kontrole
w agencjach zatrudnienia w zakresie przestrzegania przez te agencje ustawowych warunków
prowadzenia agencji zatrudnienia.
Najczęściej pojawiające się podczas kontroli uchybienia dotyczyły: niezgodności informacji rocznej
o działalności agencji zatrudnienia ze stanem faktycznym lub braku złożenia takiej informacji
(44 przypadki); niezgłoszenia zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia (14 przypadków); zaległości z tytułu podatków (15 przypadków); zaległości z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (2 przypadki), braku powiadomienia w odpowiednim
terminie o zawieszeniu działalności (2 przypadki); niezgłoszenia w odpowiednim terminie
zaprzestania działalności (4 przypadki).
W wyniku przeprowadzonych kontroli, powiadomiono również Państwową Inspekcję Pracy
o stwierdzeniu prawdopodobnego naruszenia innych przepisów, których kontrola i ściganie naruszeń
leży w kompetencjach ww. organu. Do tego typu przypadków należały: nieprawidłowości
w świadczeniu usług pracy tymczasowej (4 przypadki); brak umów lub nieprawidłowości w umowach
dotyczących kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (1 przypadek)
i uchylanie się od kontroli (1 przypadek).
Ponadto na bieżąco (w formie ustnej, telefonicznie, elektronicznie i w tradycyjnej papierowej formie)
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przekazywali informacje osobom
prowadzącym agencje zatrudnienia lub zainteresowanym prowadzeniem takich agencji na temat
rejestru agencji zatrudnienia, rodzajów i działalności agencji zatrudnienia i informacje na temat zasad
przeprowadzania kontroli agencji zatrudnienia. Udzielano także informacji osobom bezrobotnym lub
poszukującym pracy na temat rejestru agencji zatrudnienia lub świadczenia przez agencje zatrudnienia
usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.
Adresaci/odbiorcy zadania: podmioty zamierzające prowadzić agencje zatrudnienia i podmioty prowadzące agencje
zatrudnienia
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba spraw załatwianych we właściwym ustawowym terminie
do liczby załatwianych spraw
liczba decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Warszawie lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej (w wyniku
wniesionych uprzednio odwołań) w stosunku do ogólnej liczby
wydanych decyzji

Wartość osiągnięta w 2014 roku
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0/175

17

Zadanie 3.2. Rejestr instytucji szkoleniowych
Rejestr Instytucji Szkoleniowych w woj. mazowieckim prowadzono zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 781). Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym – dane są wprowadzane na szczeblu
województw i dostępne na szczeblu centralnym poprzez stronę www.ris.praca.gov.pl. Wewnętrzna
procedura rozpatrywania wniosków w WUP w Warszawie zakłada, że wnioski o wpis do RIS
instytucji z terenu działania poszczególnych Filii, są przyjmowane i sprawdzane w ich siedzibach,
rejestracją i nadawaniem numerów ewidencyjnych zajmuje się WUP w Warszawie.
W 2014 roku łącznie w woj. mazowieckim zarejestrowano 408 nowych instytucji szkoleniowych,
w tym z regionu ciechanowskiego 20, ostrołęckiego – 12, płockiego – 9, radomskiego – 19,
siedleckiego – 9, warszawskiego – 339.
W roku 2014 zaktualizowano dane 1 313 instytucji, a wykreślono 448 instytucji. Głównym powodem
wykreślenia był brak informacji o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku
kalendarzowym.
Na koniec grudnia 2014 r. zarejestrowane były 1 682 instytucje szkoleniowe.
Adresaci/odbiorcy zadania: instytucje szkoleniowe, powiatowe urzędy pracy, osoby zainteresowane ofertą edukacyjną
instytucji szkoleniowych
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba nowych podmiotów rejestrowanych w danym roku
liczba aktualizowanych podmiotów w danym roku
liczba instytucji wykreślonych w danym roku

Wartość osiągnięta w 2014 roku
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1 313
448

Działanie kierunkowe 4. Ochrona roszczeń pracowników oraz świadczeń dla bezrobotnych
Zadanie 4.1. Wypłata świadczeń pracowniczych i windykacja należności
W 2014 r. w województwie mazowieckim zarejestrowano łącznie 1 570 wniosków o wypłatę
świadczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tym:
- 1 507 wniosków indywidualnych o wypłatę świadczeń pracowniczych ze środków FGŚP z tytułu
niezaspokojonych roszczeń pracowniczych;
- 63 wykazy zbiorcze i wykazy uzupełniające niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
obejmujące 1 589 osób.
Z uwagi na złożone wnioski zostały wszczęte postępowania wyjaśniające w zakresie ustalenia daty
niewypłacalności w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w stosunku
do 315 przedsiębiorstw. Wymagało to blisko 2 205 pisemnych wystąpień do różnych instytucji,
tj. Sądów Rejonowych, Wydziałów Gospodarczych ds. Upadłościowych, właściwych Urzędów
Skarbowych, właściwych Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektoratów Państwowej
Inspekcji Pracy, Komendy Policji (w szczególnych sytuacjach), pracodawców, Urzędów Miast i Gmin
oraz komorników.
W wyniku tych czynności w stosunku do 3 155 osób zostały określone uprawnienia do wypłaty
ze środków FGŚP świadczeń pracowniczych niezaspokojonych przez przedsiębiorców, w tym:
• zaspokojono ze środków FGŚP w związku z niewypłacalnością pracodawcy świadczenia
dla 2 586 osób;
• odmową wypłaty zostały objęte świadczenia dla 436 osób;
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• bez rozpoznania pozostawiono sprawy dotyczące 133 osób.
Ze środków FGŚP dokonano wypłaty 6 973 świadczeń na ogólną kwotę 17 386 214,04 zł. Główne
świadczenia wypłacane ze środków Funduszu to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy,
odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia,
ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy
oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców.
Wypłatą zostali objęci pracownicy lub byli pracownicy 185 firm (w tym: 86 pracodawców
zatrudniających do 20 osób; 83 pracodawców zatrudniających od 21-100 osób; 16 pracodawców
zatrudniających powyżej 100 osób). Najwięcej firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali
z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły one blisko 71% ogółu tych
firm.
Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom
zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP, stanowiły firmy które prowadziły działalność
gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.
Odpowiednio stanowiły one w ogólnej liczbie przedsiębiorców 22,70 %, 20,54 % i 19,46 %.
Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy

I.

W okresie funkcjonowania ustawy, tj. od 21.11.2013 r. do 30.06.2014 r. zostało złożonych
18 wniosków przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej pomocy na dofinansowanie do wynagrodzeń
w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy i przestojem ekonomicznym, które obejmowały
świadczenia dla 348 pracowników. W tym okresie Dyrektor WUP w Warszawie zawarł 17 umów
z przedsiębiorcami na łączną kwotę 2 151 907,02 zł, a 1 wniosek został pozostawiony
bez rozpoznania. Na dzień 31.12.2014 r. wszyscy przedsiębiorcy zakończyli już realizację zawartych
umów. W województwie mazowieckim w okresie od 1.01–31.12.2014 r. złożono 102 wykazy
antykryzysowe, w oparciu o które wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy 2 032
świadczeń na łączną kwotę 1 981 818,48 zł na rzecz 325 osób.
Wykres 1
Przyznane przez dysponenta FGŚP limity na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy według województw
2 500
2 000
1 500
1 000
500
-

Źródło: MPiPS
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II.

Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń

Wypłacone świadczenia pracownicze podlegają zwrotowi przez pracodawcę, w związku z powyższym
Fundusz podejmuje czynności windykacyjne. Ciężar zaspokajania należności pracowniczych Fundusz
przejmuje niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków
odzyskać. W związku z przytoczonymi powyżej przyczynami planowanie kwot zwrotów z tytułu
wypłaconych świadczeń jest bardzo trudne i obarczone wysokim stopniem ryzyka. Natomiast proces
dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń wymaga dużego nakładu pracy.
Na dzień 31.12.2014 r. kwota odzyskanych należności wyniosła: 5 797 657,06 zł (w tym 5 123 438,28
zł należność główna i 674 218,44 zł. odsetki). Plan windykacyjny na rok 2014 stanowił kwotę
5 000 000,00 zł.
Ponadto w roku 2014 skierowano do MPiPS 13 wniosków o rozłożenie należności na raty oraz
109 wniosków o umorzenie należności na łączną kwotę 14 309 336,67 zł. Decyzją MPiPS dokonano
84 umorzeń na łączną kwotę 14 642 353,30 zł.
Adresaci/odbiorcy zadania: pracownicy, byli pracownicy niewypłacalnych pracodawców, niewypłacalni pracodawcy,
przedsiębiorcy
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wyroków sądu uwzględniających powództwo do ogólnej liczby
wydanych stanowisk
liczba spraw załatwionych we właściwie ustawowym terminie do liczby
załatwianych spraw
kwota zwrotu wypłaconych świadczeń w stosunku do planu
ilość podpisanych umów w stosunku do złożonych wniosków

Wartość osiągnięta w 2014 roku
14/1454
1 571/1 571
5 797 657,06, tj. 115,96 %
9/10

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

19 368 032,52

FP

EFS

budżet jst

grant EURES

FGŚP

-

-

-

-

19 368 032,52

Zadanie 4.2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie stosuje przepisy rozporządzeń Wspólnoty dotyczące zasad
przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia osobom bezrobotnym, osobom pracującym na własny
rachunek, członkom ich rodzin przemieszczających się pomiędzy krajami Wspólnoty. Podstawową
zasadą koordynacji jest to, że każdy obywatel UE/EOG oraz Szwajcarii podlega wyłącznie
ustawodawstwu kraju, w którym pracuje. Reguły koordynacji mają zastosowanie do osób
migrujących, tzn. przemieszczających się w obrębie Wspólnoty. Przepisy te nie mogą być stosowane
do osób, które ograniczają swoją aktywność zawodową do jednego państwa i nie korzystały nigdy
ze swobodnego przepływu osób.
Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji opierają się na trzech głównych zasadach:
1) sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych państw
członkowskich w sytuacji, gdy ktoś ubiega się o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
2) eksportu (transferu) zasiłku w przypadkach, gdy bezrobotny poszukuje pracy w innym państwie
członkowskim niż to, w którym przyznano mu świadczenie,
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3) równego traktowania, która zabezpiecza osoby przemieszczające się przed jakąkolwiek
dyskryminacją bezpośrednią i pośrednią przy stosowaniu przepisów z zakresu zabezpieczenia
społecznego.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy instytucją
właściwą z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia jest
samorząd województwa.
W roku 2014 WUP w Warszawie realizował zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego na wypadek bezrobocia, obejmujące:
a) sumowanie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych państw
członkowskich w sytuacji, gdy osoba ubiega się o przyznanie prawa do zasiłku
dla bezrobotnych,
b) eksport (transfer) zasiłku w przypadkach, gdy bezrobotny poszukuje pracy w innym państwie
członkowskim niż to, w którym przyznano mu świadczenie.
W ramach realizacji powyższego zadania w WUP w Warszawie:
zostały wydawane 193 decyzje orzekające o przyznaniu prawa do zasiłku w Polsce w oparciu
o dokumenty/zaświadczenia U1, potwierdzające okresy zatrudnienia w krajach UE/EOG
oraz Szwajcarii;
zostało wydanych 139 zaświadczeń potwierdzających czas-okres zatrudnienia i ubezpieczenia
w Polsce (dokument/formularz U1) osobom ubiegającym się o zasiłek w krajach wspólnotowych;
zostało wydanych 15 dokumentów/formularzy U2 dotyczących transferu świadczeń z tytułu
bezrobocia osobie poszukującej pracy w krajach UE/EOG i Szwajcarii,
zostały przyjęte do realizacji 93 dokumenty U2 dotyczące transferu świadczeń z tytułu bezrobocia
z krajów UE/EOG oraz Szwajcarii do Polski.
Realizując powyższe zadania WUP w Warszawie kontaktował się m.in. z PUP, ZUS, zagranicznymi
instytucjami właściwymi w celu wystawienia odpowiednich decyzji i zaświadczeń.
W prowadzonych sprawach obowiązują przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego.
W przypadku zastrzeżeń do wydanych decyzji osoby zainteresowane mają możliwość odwołania się
do Ministra Pracy Polityki Społecznej.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i poszukujące pracy - migrujące-przemieszczające się - w obrębie Wspólnoty
(UE – Unii Europejskiej i EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii)
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wydanych decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku
w oparciu o dokument/zaświadczenie U1 potwierdzających okresy
zatrudnienia w krajach UE
liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających czas-okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w Polsce (dokument/formularz U1).
liczba wydanych dokumentów/formularzy U2 dotyczących transferu
świadczeń z tytułu bezrobocia osobie poszukującej pracy w krajach UE
liczba przyjętych do realizacji dokumentów U2 dotyczących transferu
świadczeń z tytułu bezrobocia z krajów UE/EOG do Polski

Wartość osiągnięta w 2014 roku
193
139
15
93
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Działanie kierunkowe 5. Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy
Zadanie 5.1. Organizacja i koordynowanie usług z zakresu poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej
W ramach organizowania i koordynowania usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej w woj. mazowieckim WUP w Warszawie w 2014 r. podjął działania, których celem
była dbałość o wysoki poziom jakości usług świadczonych w:
a) Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – dalej CIZ (komórka organizacyjna
WUP w Warszawie oraz jego Filiach w Ciechanowie, Ostrołęce, Połocku, Radomiu
i Siedlcach),
b) Powiatowych/Miejskich Urzędach Pracy (w zakresie posiadanych kompetencji ustawowych).
Mając na uwadze utrzymanie wypracowanych standardów pracy, zorganizowano spotkania
dla doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, doradców
zawodowych z powiatowych urzędów pracy, a także dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego.
1. Zorganizowano trzy spotkania dla doradców z Centrów województwa mazowieckiego, na których
omawiano sposoby realizacji usług poradnictwa zawodowego w CIZ, ich przydatność, w tym
poziom wykorzystania przez odbiorców usług wiedzy i umiejętności w funkcjonowaniu na rynku
pracy. Poddano ocenie zarówno pracę indywidualną z klientem, jak i sposób prowadzenia zajęć
grupowych, wykorzystywane przez doradców metody i techniki pracy oraz organizację zajęć.
Omówiono zakresy tematyczne poradnictwa grupowego prowadzonego w poszczególnych
Centrach woj. mazowieckiego. Dzielono się wiedzą zdobytą w ramach doskonalenia zawodowego
w celu wykorzystania jej w pracy z klientem. Wypracowano sposób organizacji i przeprowadzenia
szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy z zakresu profilowania pomocy dla osób
bezrobotnych.
2. Zorganizowano 2 spotkania dla pracowników powiatowych urzędów pracy z woj. mazowieckiego:
a) podczas spotkania z doradcami zawodowymi omówiono specyfikę usług realizowanych
w ramach poradnictwa zawodowego w powiatowych urzędach pracy oraz wymagania
kompetencyjne w obszarze poradnictwa zawodowego;
b) w trakcie spotkania dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego, osoby te miały możliwość
wymiany doświadczeń związanych z koniecznością dostosowania swoich zadań do funkcji
doradcy klienta (wprowadzonej nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy w maju 2014 r.) oraz poszerzenia wiedzy nt. doradztwa edukacyjno-zawodowego
i usług CIZ świadczonych na rzecz osób bezrobotnych; dodatkowo zostały omówione
aktualne wyniki badań mazowieckiego rynku pracy oraz przedstawione zostały
uwarunkowania formalno-prawne rynku usług szkoleniowych w Polsce.
Pracownicy Centrów dbali również o podnoszenie kompetencji zawodowych doradców
oraz doskonalenie i podwyższanie jakości ich pracy. W ramach tego działania w 2014 r.:
1) przeprowadzono szkolenie z zakresu stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych narzędzia badającego preferencje zawodowe; szkolenie, w którym wzięło udział 14 uczestników,
odbyło się w dniach 18-21.11.2014 r.;
2) wspomniana powyżej nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wprowadziła dodatkowe zadanie dla pracowników dokonujących rejestracji osób bezrobotnych,
a mianowicie obowiązek przeprowadzenia wywiadu, określającego tzw. profil pomocy.
Przeprowadzenie szkoleń, przygotowujących pracowników PUP do wykonania wywiadu, zostało
powierzone wojewódzkim urzędom racy. Na Mazowszu szkolenie w zakresie profilowania pomocy
dla pracowników powiatowych urzędów pracy przeprowadzili doradcy z Centrów
woj. mazowieckiego. W kwietniu i maju 2014 r. przeszkolono łącznie 501 osób we wszystkich
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regionach woj. mazowieckiego, w tym w regionie: warszawskim 115 osób, ciechanowskim
93 osoby, ostrołęckim 24 osoby, płockim 72 osoby, radomskim 160 osób oraz siedleckim 37 osób.
W Centrum w Warszawie w 2014 r. opracowano broszury informacyjne: „Prawa i obowiązki osób
bezrobotnych. Informator”, „Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność
gospodarczą”, „Pierwsze kroki we własnym biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy”,
„Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”,
„Elastyczne Formy Zatrudnienia. Informator”, „Uczymy się przez całe życie. Przewodnik
po kształceniu ustawicznym”, „Podstawy prawne zatrudnienia młodzieży w wieku 16 – 18 lat.
Informator”. Wypracowane zasoby informacji zawodowych zostały przekazane do Centrów w Filiach
WUP, Akademickich Biur Karier zrzeszonych w Mazowieckiej Sieci Akademickich Biur Karier oraz
organizacji pozarządowych, działających na terenie woj. mazowieckiego w obszarze promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy.
Adresaci/odbiorcy zadania: doradcy zawodowi w WUP w Warszawie i jego Filiach, PUP i ABK woj. mazowieckiego,
doradcy klienta w PUP woj. mazowieckiego
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
ilość spotkań zorganizowanych i przeprowadzonych
w województwie

ilość przeprowadzonych szkoleń dla doradców WUP
w Warszawie oraz z powiatowych urzędów pracy
woj. mazowieckiego

Wartość osiągnięta w 2014 roku
3 spotkania z doradcami z Centrów woj. mazowieckiego
1 spotkanie z doradcami PUP regionu warszawskiego
1 spotkanie ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego
PUP regionu warszawskiego, pełniącymi funkcję doradcy
klienta
6 szkoleń (118 osób) dla pracowników PUP
1 szkolenie (14 osób) dla doradców zawodowych WUP
w Warszawie i PUP

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:
23 600,00

FP
23 600,00

EFS
-

budżet jst
-

grant EURES
-

inne – jakie?
-

Zadanie 5.2. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników WUP
i PUP
Szkolenia i kursy, z których w roku 2014 skorzystali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie, umożliwiły im nabycie nowych kompetencji oraz podniesienie poziomu wiedzy
potrzebnej do wykonywania zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Nabyte umiejętności
pozwalają na bardziej kompetentną obsługę klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, a także
sprawniejszą realizację zadań ustawowych.
W 2014 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wzięli udział w 33 szkoleniach,
w tym 6 grupowych i 27 indywidualnych.
Szkolenia grupowe dotyczyły następujących obszarów:
a) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w kontekście świadczeń z tytułu
bezrobocia w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) prawo pracy z uwzględnieniem zmian w przepisach emerytalnych,
c) nowa perspektywa unijna 2014 – 2020,
d) nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) Kodeks Postępowania Administracyjnego,
f) windykacja należności w wydziałach FGŚP.
Tematyka szkoleń indywidualnych była związana m.in. z:
a) realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
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b) zagadnieniami prawnymi (np. zamówienia publiczne, pomoc publiczna, finanse publiczne),
c) zagadnieniami informatycznymi,
d) zagadnieniami finansowo-księgowymi oraz prawa pracy,
e) instrukcją kancelaryjną,
f) problematyką Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) ochroną informacji niejawnych,
h) umiejętnościami „miękkimi” (np. zarządzanie zespołem, radzenie sobie ze stresem).
Z pełnego finansowania kursów języka angielskiego w ramach Funduszu Pracy korzystało
11 pracowników, w ramach Pomocy Technicznej - 8 osób.
W odpowiedzi na indywidualne wnioski pracowników z dofinansowania podnoszenia kwalifikacji
zawodowych w formie studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych skorzystało
10 pracowników (w tym 9 osób w ramach budżetu i 1 osoba w ramach Funduszu Pracy).
Szkolenie dla liderów klubów pracy nie zostało zrealizowane z uwagi na wejście w życie nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która uchyliła art. 39, dotyczący
funkcjonowania klubów pracy.
Adresaci/odbiorcy zadania: pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
Wskaźniki / mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
ilość osób przeszkolonych
ilość przeprowadzonych szkoleń
realizacja planu szkoleń grupowych w danym roku kalendarzowym
inwestycja w szkolenia

Wartość osiągnięta w 2014 roku
202 osoby - szkolenia
11 osób - kursy językowe
10 osób - studia
33 szkolenia
(w tym 6 grupowych i 27 indywidualnych)
11 kursów językowych
6/6
388,02 zł na jednego pracownika

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

155 039,00

FP

EFS

Łącznie:
129 449,00
Szkolenia:
96 486,00
Kursy językowe:
31 213,00
Studia podyplomowe:
1 750,00

-

budżet jst
Łącznie:
27 930,00
Studia:
24 730,00
Szkolenia
indywidualne:
3 200,00

grant EURES

inne – jakie?

-

-
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Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
dział. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy
Grupa docelowa

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

osoby do 25 roku życia
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Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

281
102
19

184
46
3

5
14
9

100
28
11

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
85,6
72
65

151

9

64

127

6

6

2

0

3

100

80

44

6

47

41

10

4

0

4

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu – 01.10.2014 - 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 70
Zrealizowane działania:
- 70 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy
- staż – 7 osób, bon stażowy 6 osób
- szkolenia – 7 osób, bon szkoleniowy – 2 osoby
- prace interwencyjne - 6 osób
- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 10 osób
Efektywność zatrudnieniowa – 82%
Okres realizacji programu – 01.03.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 72 osoby
Zrealizowane działania:
- 72 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy
- staż – 50 osób,
- szkolenia – 22 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 67%

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Projekt „Przez Urząd Pracy znajdę Pracę” z Poddziałania 6.1.3 POKL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób - 365
Zrealizowane działania:
- 365 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy;
- staż - 81 osób,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 187 osób,
- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 97 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 91%

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

64
29
24

45
10
2

3
7
14

14
9
10

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
78,41
92,31
47,37

77

8

39

48

28,75

14

2

3

3

100

56

15

4

13

72,73

1

0

0

1

100

Studia podyplomowe

5

0

2

1

40

Bon stażowy

3

3

0

0

0

Bon szkoleniowy

3

3

0

0

0

Bon zatrudnieniowy
Dofinansowanie
wynagrodzenia za
zatrudnienie
bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia
Program Aktywizacja
i Integracja

1

1

0

0

0

2

0

2

2

0

10

1

5

8

0

Forma aktywizacji
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Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

Grupa docelowa
2.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art.49

Projekt „Praca Twoją przyszłością” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 do 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 318
Zrealizowane działania:
318 osób skorzystało ze wsparcia pośrednika pracy lub doradcy zawodowego,
staż – 140 osób,
szkolenia – 85 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 82 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 11 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 83,66%

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

74
73
7

46
25
0

7
17
1

13
26
2

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
76,3
74
64

26

1

15

24

27

1

0

0

0

100

27

2

5

9

57,7

26

8

4

3

100

Studia podyplomowe

3

0

0

0

67

Forma aktywizacji

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby poniżej 25 r.ż.

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.03.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 33
Zrealizowane działania:
33 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 16 osób,
szkolenia – 7 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 84,21%

27

osoby poniżej
30 r. ż.

osoby z art.49

osoby z art.49

osoby w wieku 30-50 lat

osoby
powyżej 50 r.ż.

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art.49

Okres realizacji programu 15.06.2014 – 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 205
Zrealizowane działania:
205 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 10 osób,
bon stażowy – 128 osób
bon szkoleniowy – 37 osób
bon na zasiedlenie – 12 osób
bon zatrudnieniowy – 18 osób
Efektywność zatrudnieniowa – 35,09 %
Okres realizacji programu 01.03.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 73
Zrealizowane działania:
73 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staże – 45 osób
roboty publiczne – 15 osób
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób
wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy – 8 osób
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.10.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 6
Zrealizowane działania:
6 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy – 5 osób
świadczenie aktywizacyjne – 1 osoba
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 17.11.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 4
Zrealizowane działania:
4 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy – 3 osoby
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 15.06.2014 – 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 16
Zrealizowane działania:
16 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
dofinansowanie do wynagrodzenia – 16 osób
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” z Poddziałania 6.1.3. PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 369
Zrealizowane działania:
369 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 298 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 96 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 82,66 %
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Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

Grupa docelowa
osoby do 30 roku życia

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

108
0
24

58
0
0

5
0
16

25
0
15

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
64,2
0
70,4

12

1

5

12

0

17

2

0

4

100

112

24

13

24

37,8

19

5

0

5

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu: 01.07.2014 – 30.09.2015
Ilość zaktywizowanych osób: 29
Zrealizowane działania:
bony stażowe – 18 osób,
bony szkoleniowe – 5 osób,
bony zatrudnieniowe – 6 osób.
Efektywność zatrudnieniowa: z uwagi na zakończenie realizacji programu w 2015 roku i tym samym kontynuację form wsparcia przez jego
uczestników wskaźnik na dzień 31.12.2014 r. osiągnął wynik 83,3%.
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób: 35
Zrealizowane działania:
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób,
wyposażenie/doposażenia stanowiska pracy – 8 osób,
dofinansowanie do zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia – 2 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa - 97,2%.
Projekt „Europejska szansa rozwoju” z Poddziałania 6.1.3 POKL
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób: 519
Zrealizowane działania:
519 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 375 osób,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 144 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 72,1%
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Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

38
97
20

20
26
5

2
18
7

10
40
4

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
78
89
89

19

0

14

16

29

9

2

1

0

100

18

0

3

5

53

8

0

0

4

100

Studia podyplomowe

7

1

0

1

100

Forma aktywizacji

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 12.03.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 102
Zrealizowane działania:
102 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 51 osób,
szkolenia – 5 osób,
prace interwencyjne – 46 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 31.08.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 73
Zrealizowane działania:
73 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż w ramach bonu stażowego - 28 osób.
szkolenia w ramach bonu szkoleniowego – 9 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 23 osoby.
bon zatrudnieniowy – 13 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.

30

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 01.07.2014 – 31.08.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 22
Zrealizowane działania:
22 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 1 osoba,
dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 21 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 76
Zrealizowane działania:
76 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
szkolenia – 39 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 37 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 74,7%.
Projekt „Aktywny może więcej” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 538
Zrealizowane działania:
538 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 221 osób,
szkolenia – 108 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 151 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 82 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 82,7%.
Projekt „Bądź aktywny – wygraj przyszłość” z Poddziałania 6.1.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.06.2014 r. – 30.06.2015 r.
Ilość zaktywizowanych osób – 160 osób
Zrealizowane działania:
160 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 100 osób,
szkolenia – 60 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

69
30
54

56
14
3

2
8
28

9
12
36

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
73
100
71

19

0

8

14

16

31

Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia

1

1

0

0

100

2

1

0

1

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 01.09.2014 - 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 16
Zrealizowane działania:
16 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 10 osób,
bon szkoleniowy – 5 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba.
Efektywność zatrudnieniowa – zakończenie programu w 2015 r.
Projekt „Czas działania „ z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 404
Zrealizowane działania:
404 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 150 osób,
szkolenia – 123 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 108 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 77%.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

97
64
102

68
20
9

3
9
75

26
8
47

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
63,3
93,6
68,4

79

4

43

61

8,3

1

0

0

1

100

48

7

3

29

83,3

8

2

1

4

100

32

Grupa docelowa

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

osoby z art. 49

osoby w wieku 30-50 lat

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.07.2014 - 31.10.2015
Ilość zaktywizowanych osób- 89
Zrealizowane działania:
- 89 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- staż - 65 osób,
- szkolenia - 22 osoby,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej- 2 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa- program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu: 01.10.2014 - 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób - 82
Zrealizowane działania:
- 82 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- staż - 29 osób,
- szkolenia - 10 osób,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 3 osoby,
- roboty publiczne - 37 osób,
- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 3 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa- program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu: 15.10.2015 - 30.04.2015
Ilość zaktywizowanych osób - 18
Zrealizowane działania:
- 18 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 11 osób ,
- roboty publiczne - 7 osób.
Efektywność zatrudnieniowa- program w trakcie realizacji.
Projekt „ Czas na zmiany” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu : 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób - 483
Zrealizowane działania:
- 483 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- staż – 296 osoby,
- szkolenia - 80 osoby,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej- 108 osób,
Efektywność zatrudnieniowa- 72,4 %.
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Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

Staż

15

11

0

4

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
85,71

Prace interwencyjne

30

10

7

11

80

Roboty publiczne

43

10

12

5

80,43

Prace społecznie użyteczne

194

9

91

115

12,43

Forma aktywizacji

Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

6

0

0

0

100

20

3

1

8

88

25

7

0

9

100

Studia podyplomowe

29

4

3

4

66,66

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

osoby do 30 roku życia

osoby z art. 49 ustawy

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.07.2014 - 30.11.2015
Ilość zaktywizowanych osób –30
Zrealizowane działania:
30 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bony stażowe – 19 osób,
bony szkoleniowe – 10 osób (dodatkowa 1 osoba nie uzyskała zgody lekarza medycyny pracy na udział we wnioskowanym szkoleniu),
Efektywność zatrudnieniowa – efektywność zostanie wyliczona po zakończeniu programu.
Okres realizacji programu15.09.2014 - 30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 42
Zrealizowane działania:
42 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staże –21 osób,
szkolenia – 15 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 6 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – efektywność zostanie wyliczona po zakończeniu programu.
Okres realizacji programu 29.09.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 10
Zrealizowane działania:
10 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
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bezrobotni rodzice
powracający na rynek
pracy

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 29.09.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 6
Zrealizowane działania:
6 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 6 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Projekt „Stop bezrobociu. Chcę pracować!” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 619
Zrealizowane działania:
619 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 116 osób,
szkolenia – 334 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 169 osób (jedna osoba zrezygnowała z przyznanej dotacji i
zwróciła wypłacone środki).
Efektywność zatrudnieniowa – 60,5%

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż

61

20

8

21

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
75

Prace interwencyjne

19

2

5

12

100

Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej

19

0

10

11

100

43

4

13

21

28

6

0

0

4

100

Szkolenia

65

12

13

23

28

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

13

5

3

0

Studia podyplomowe

17

4

1

5

Forma aktywizacji

100

100
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2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

Grupa docelowa

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

osoby do 30 roku życia

Okres realizacji programu 01.08.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 58 osób
Zrealizowane działania:
58 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bony stażowe – 29 osób,
bony szkoleniowe – 24 osoby,
bony zatrudnieniowe - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 36,2 %.
Część staży realizowanych w ramach bonów stażowych jest jeszcze kontynuowana, w związku z powyższym efektywność zatrudnieniowa w danym
programie po ich zakończeniu wzrośnie.
Okres realizacji programu 01.08.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 10 osób
Zrealizowane działania:
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego – 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%.
Projekt „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 331
Zrealizowane działania:
331 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 159 osób,
szkolenia – 106 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 163 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 74,53%.

osoby powyżej 50 roku
życia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby do 25 roku życia i
powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społ. użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

611
38
59
847

474
17
3
89

43
2
18
283

251
11
28
789

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
63
84
89
0

172

39

14

46

100

36

10

3

13

89

50

28

1

25

100

36

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby bezrobotne

osoby z art. 49

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.03.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 64
Zrealizowane działania:
64 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 34 osoby
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 14 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 16 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 89,06%
Okres realizacji: 01.07.2014 -30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 46
Zrealizowane działania:
46 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bony stażowe - 46
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji: 01.09.2014 -31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 17
Zrealizowane działania:
17 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne - 17 osób
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu : 01.10.2014 -30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 96
Zrealizowane działania:
100 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 50 osób,
prace interwencyjne - 30 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu: 15.10.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 15
Zrealizowane działania:
15 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Projekt „Praca, szansa i Ty” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 557
Zrealizowane działania:
557 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 376 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 148 osób,(dotację otrzymało 150 osób z czego 2 osoby zwróciły
otrzymane środki z powodu naruszenia warunków umowy).
prace interwencyjne – 31 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 58,16%
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Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż

82

28

5

31

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
80

Prace interwencyjne

0
32

0
1

0
14

0
22

0
34

51

4

19

23

14

3

0

0

2

100

110

21

6

32

69

9

3

1

2

100

Forma aktywizacji

Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu – 01.07.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 25
Zrealizowane działania:
25 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż –25 osób.
Efektywność zatrudnieniowa - 0% (efektywność będzie badana po zakończenia programu w 2015r.)
Projekt „Dziś osoba bezrobotna, a jutro człowiek sukcesu zawodowego” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 491
Zrealizowane działania:
491 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż –312 osób,
szkolenia –115 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 64 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa –70,95 %
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Urząd Pracy m.st. Warszawy
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa – do 25 r.ż.

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż

315

79

39

100

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
60

Prace interwencyjne

121

29

46

54

77,78

Roboty publiczne

57

5

15

35

60,34

231

3

147

218

19,93

9

0

0

3

100

749

42

93

271

53,68

119

11

11

23

100

88

1

4

36

50

Forma aktywizacji

Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Studia podyplomowe
Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby bezrobotne dla
których został ustalony
profil pomocy III,
korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej, w
szczególności realizujący
kontrakt socjalny, o którym
mowa w przepisach o
pomocy społecznej
osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji programu 01.09.2014 – 31.10.2014
Liczba zaktywizowanych osób – 60
Zrealizowane działania:
Prace społecznie użyteczne – 60 osób,
Integracja społeczna – 60 osób grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje,
indywidualne poradnictwo specjalistyczne.
Efektywność zatrudnieniowa – 11,6%
Projekt „Rynek pracy czeka” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12. 2014
Ilość zaktywizowanych osób – 3 150
Zrealizowane działania:
staż – 1 714 osób,
szkolenia – 853 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 491osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 103 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 58,99%
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Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż
Prace interwencyjne

51
20

34
7

0
6

8
5

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
44
67,65

Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

86

10

41

22

51,81

23

0

16

20

100

2

0

0

0

-

9

3

0

4

55,56

4

1

1

2

-

Studia podyplomowe

3

0

0

0

-

Forma aktywizacji

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu: 01.07.2014 – 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 7
Zrealizowane działania:
7 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 7 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – możliwa do oszacowania do zakończeniu realizacji programu.
Okres realizacji programu: 01.07.2014 – 30.06.2017
Ilość zaktywizowanych osób – 4
Zrealizowane działania:
4 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
dofinansowanie do wynagrodzenie za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia – 4 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – możliwa do oszacowania do zakończeniu realizacji programu.
Okres realizacji programu: 13.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 9
Zrealizowane działania:
9 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 9 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
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3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Projekt „ Bieg z przeszkodami ” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 415
Zrealizowane działania:
415 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 204 osoby,
szkolenia – 108 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 103 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa projektu – 60,57%

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie
Lp.

Rodzaj programu

1.

Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu
Pracy

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa
długotrwale bezrobotni

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

Staż

18

11

1

2

11

Prace interwencyjne
Robot publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki na podjęcie
działalności
gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

207
39

84
3

29
18

89
19

82
60

13

2

8

11

0

0

0

0

0

0

13

9

0

7

85

33

8

4

13

100

5

2

0

3

0

Studia podyplomowe

2.

Liczba uczestników
ogółem

Grupa docelowa

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

osoby będące w
szczególnej sytuacji na
rynku pracy

Okres realizacji programu 01.03.2014 -28.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 73
Zrealizowane działania:
73 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż –52 osoby,
prace interwencyjne -20 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 15 osób.
Efektywność zatrudnieniowa –46%
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3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego
Funduszu Społecznego

bezrobotni

Projekt systemowy „Wsparcie dla aktywnych” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2008 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 2016
Zrealizowane działania:
2016 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 982 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 736 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 59,92%

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

Staż

238

163

14

61

54,62

Prace interwencyjne

167

40

29

69

83,14

Roboty publiczne

67

6

34

37

17,39

Prace społ. użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy

243

8

125

202

7

9

2

2

1

100

285

50

27

76

74,38

1

0

1

0

100

Forma aktywizacji

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

bezrobotni w regionach
wysokiego bezrobocia

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 15.07.2014 -31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 38
Zrealizowane działania:
38 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy - 15 osób,
bon szkoleniowy – 23 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 92,1%
Okres realizacji programu 01.09.2014 – 28.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 13
Zrealizowane działania:
13 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 13 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 84,6%
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osoby z art. 49

osoby do 30 roku życia

osoby w wieku 30-50 lat

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

osoby długotrwale
bezrobotne, w tym:
- osoby 50 +
- osoby niepełnosprawne

Okres realizacji programu - 15.09.2014 - 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 38
Zrealizowane działania:
38 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 20 osób (kontynuują),
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 13 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Okres realizacji programu 15.09.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 13.
Zrealizowane działania:
13 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon szkoleniowy – 2 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 4 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 7 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100,00%
Okres realizacji programu 13.10.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 20
Zrealizowane działania:
20 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 12 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 8 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100,00%
Projekt „Bądź Aktywny – Odniesiesz Sukces” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 795
Zrealizowane działania:
795 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 385 osób,
szkolenia – 105 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej -182 osoby,
prace interwencyjne – 21 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy -102 osób.
Efektywność zatrudnieniowa –73,58%
Projekt „Nadeszła Twoja Szansa” z Poddziałania 6.1.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.09.2013 -30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 118
Zrealizowane działania:
118 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 39 osób,
praktyki zawodowe – 10 osób,
szkolenia – 59 osób,
prace interwencyjne – 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
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Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

Staż

47

41

-

11

85

Prace interwencyjne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej

192

61

31

54

72

138

10

45

105

14

8

-

-

-

100

Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

46

14

4

22

79

63

18

1

19

100

Studia podyplomowe

1

1

-

1

100

Forma aktywizacji

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.

osoby do 25 roku życia.

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.09.2014 -30.04.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 184
Zrealizowane działania:
184 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 150 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 8 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 26 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Okres realizacji programu 01.06.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 104
Zrealizowane działania:
104 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 102 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 88%
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3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

osoby z art. 49

Projekt „Maksymalna Pomoc” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014. -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 687
Zrealizowane działania:
687 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 556 osób,
szkolenia – 115 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 130 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 89,38%
Projekt „Chętni do pracy” z Poddziałania 6.1.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 56
Zrealizowane działania:
56 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
szkolenia – 50 osób,
roboty publiczne – 56 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 30%

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

74

35

6

31

84

Prace interwencyjne

7

0

3

4

57

Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej

21

0

11

11

0

55

0

30

40

15,5

5

3

0

3

100

Szkolenia

40

0

6

12

62

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

5

1

1

2

100

Studia podyplomowe

2

0

0

2

0

Forma aktywizacji
Staż
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Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

osoby pow. 50 roku
życia

osoby z art. 49

osoby 30-50 r.ż.

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.06.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 26
Zrealizowane działania:
26 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 12 osób,
bon szkoleniowy – 10 osób,
bon zatrudnieniowy – 4.
Efektywność zatrudnieniowa – 19%
Okres realizacji programu 01.06.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 7
Zrealizowane działania:
7 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 7 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 0 %
Okres realizacji programu 01.09.2014 -31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 10.
Zrealizowane działania:
10 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 5 osób,
bon szkoleniowy – 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 20%
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 98
Zrealizowane działania:
98 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 79 osób,
szkolenia – 3 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 16 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 17%
Projekt „Czas na rozwój” z Poddziałania 6.1.3. PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 339
Zrealizowane działania:
339 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 229 osób,
szkolenia – 5 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 99 osób,
refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy - 6 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 67,5%
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1.2. Subregion ciechanowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ciechanowskiej Filii WUP
w 2014 roku realizowało zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach świadczonych
usług w roku 2014:
udzielono indywidualnych porad 228 osobom, zrealizowanych podczas 260 wizyt,
udzielono 3 297 informacji zawodowych, w tym za pomocą poczty elektronicznej,
przeprowadzono 21 grupowych porad, w których wzięły udział łącznie 224 osoby,
zorganizowano 32 grupowe spotkania informacyjne, w których udział wzięły 462 osoby.
Porad indywidualnych i informacji zawodowych udzielano osobom znajdującym się w sytuacji
wyboru lub zmiany zawodu/branży, kierunku kształcenia, podnoszenia kwalifikacji, podejmowania
decyzji o zmianie stanowiska lub miejsca pracy, poszukiwania zatrudnienia, otwarcia działalności
gospodarczej.
Indywidualne informacje zawodowe udzielane były w siedzibie Centrum i na stoiskach promocyjno –
informacyjnych podczas: Dnia Otwartego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie,
III Wystawy Wielkanocnej w Lidzbarku, Targów Edukacyjnych w Płońsku, VI Subregionalnych
Targów Edukacji i Pracy w Ciechanowie, Targów Pracy i Edukacji w Żurominie, IV Mławskich
Targów Pracy, Dnia Otwartego Ciechanowskiej Filii WUP, III Konkursu Wiedzy o Wspólnej Polityce
Rolnej Unii Europejskiej, Polityki Spójności, Ekologii i Przedsiębiorczości w Glinojecku, XV
Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem i II Akademickich Targów Pracy w Ciechanowie.
Grupowych porad i informacji zawodowych udzielano osobom zainteresowanym doskonaleniem
umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej, poszukiwaniem zatrudnienia,
planowaniem działalności gospodarczej, sprawnym funkcjonowaniem na rynku pracy.
Zajęcia z poradnictwa grupowego i grupowej informacji zawodowej dotyczyły aktywnego
poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności, stresu, diagnozowania własnego
potencjału zawodowego, czynników wyboru zawodu, elastycznych form zatrudnienia,
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Zajęcia w ramach poradnictwa grupowego i grupowej informacji zawodowej prowadzone były
w siedzibie Centrum, a także w PUP w Mławie, Płońsku i Żurominie, Domu Pomocy Społecznej
w Ciechanowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego w Ciechanowie, Społecznego Stowarzyszenia Samopomocy Lokalna Grupa
Działania w Ciechanowie, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem, Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku, Żuromińskiego Centrum Kultury i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żurominie.
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Adresaci/odbiorcy zadania: wszystkie zainteresowane osoby dorosłe, wsparcie dla powiatowych urzędów pracy
w świadczeniu poradnictwa zawodowego, jako drugi poziom interwencji, wsparcie rozwoju zawodowego pracowników
na zlecenie pracodawców oraz pomoc pracownikom zwalnianym
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wizyt osób korzystających z porady indywidualnej
liczba osób, które skorzystały z porady grupowej
liczba udzielonych indywidualnych informacji zawodowych
liczba osób, które skorzystały z grupowej informacji zawodowej
liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych

Wartość osiągnięta w 2014 roku
260
224
3 297
462
0

Zadanie 1.2. Projekty własne
Filia WUP w Ciechanowie w 2014 roku zakończyła realizację 2 projektów z Działania 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty
dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Akademia Przedsiębiorczości VII” (okres realizacji: 01.06.2012 r. – 31.10.2014 r.)
2. „Akademia Przedsiębiorczości VIII” (okres realizacji: 01.04.2013 r.- 31.12.2014 r.).
Celem projektów była promocja przedsiębiorczości oraz aktywne wspieranie samozatrudnienia
na terenie subregionu ciechanowskiego i powiatu pułtuskiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze
i kapitałowe. W ramach projektów w 2014 roku zrealizowano następujące formy wsparcia:
1. Wsparcie finansowe.
Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000 zł przeznaczona
na wydatki inwestycyjne, niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Podstawowe wsparcie pomostowe.
Obejmowało dwie formy pomocy: wsparcie finansowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy
prowadzonej działalności gospodarczej, przeznaczone na bieżące wydatki związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz doradztwo specjalistyczne w zakresie: prawa, pomocy w efektywnym
wykorzystywaniu środków finansowych oraz zagadnień finansowo księgowych.
Przez cały rok realizowane były działania promocyjne polegające na: umieszczaniu informacji
na stronie internetowej WUP, stronie internetowej lokalnych wiadomości, opracowywaniu
i opublikowaniu artykułów w lokalnej prasie i biuletynie „Mazowiecki Rynek Pracy” oraz zakupie
gadżetów promujących projekty, wydaniu 100 szt. biuletynu informacyjnego nt. nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstw w ramach projektu „Akademia Przedsiębiorczości VII”. Ponadto
zorganizowano konferencję upowszechniającą projekty i dobre praktyki z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości. Konferencja odbyła się w dniu 19.09.2014 r., w hali sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście,
tj. 70 osób.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym w szczególności: osoby do 30 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące
tereny wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców, z powiatów ciechanowskiego, mławskiego
żuromińskiego, płońskiego, a w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości VIII” również z powiatu pułtuskiego
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Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej (ogółem/k/m)
liczba osób, które zakończyły udział w projektach w ramach
Działania (ogółem/k/m)

Wartość osiągnięta w 2014 roku
112/59K/53M w tym wskaźniki projektów:
- „Akademia Przedsiębiorczości VII”- 76/40K/36M
- „Akademia Przedsiębiorczości VIII”- 36/19K/17M

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności gospodarczej

-

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

„Akademia
Przedsiębiorczości VII”389 049,76
„Akademia
Przedsiębiorczości VIII”452 427,24

FP

EFS

budżet jst

grant EURES

budżet państwa

-

330 692,29

-

-

58 357,47

-

384 563,16

-

-

67 864,08

Zadanie 4.2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych
W ramach zadania koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu
bezrobocia w ciechanowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:
a) wydano 41 decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu
o dokument/zaświadczenie U1 potwierdzające okresy zatrudnienia w krajach UE,
b) wydano 30 zaświadczeń potwierdzających czas–okres zatrudnienia i ubezpieczenia
w Polsce (dokument/formularz U1),
c) przyjęto do realizacji 18 dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia z krajów UE/EOG do Polski.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i poszukujące pracy – migrujące – przemieszczające się – w obrębie
Wspólnoty (UE – Unii Europejskiej i EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii)
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wydanych decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku
w oparciu o dokument/zaświadczeń U1 potwierdzających okresy zatrudnienia
w krajach UE
liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających czas–okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w Polsce (dokument/formularz U1)
liczba wydanych dokumentów/formularzy U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia osobie poszukującej pracy w krajach UE
liczba przyjętych do realizacji dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia z krajów UE/EOG do Polski

Wartość osiągnięta w 2014 roku
41
30
0
18
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Powiatowe Urzędy Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji

Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy
Studia podyplomowe
Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

osoby powyżej
50 roku życia

osoby bezrobotne

50

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

57
87
130

30
32
14

9
17
62

24
47
69

63
77
72

48

8

17

39

0

10

3

2

3

100

71

22

10

20

66

38

10

2

10

100

11

6

0
Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

0

0

Okres realizacji programu 01.07.2014 – 01.07.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 18
Zrealizowane działania:
18 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 8 osób,
bon szkoleniowy – 8 osób,
bon zatrudnieniowy - 2 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 71%
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 30.06.2016
Ilość zaktywizowanych osób – 1
Zrealizowane działania:
1osoba skorzystała ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia – 1 osoba.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 01.08.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 18
Zrealizowane działania:
18 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 18 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 93%

osoby bezrobotne będące
w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 61
Zrealizowane działania:
61 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 11 osób,
szkolenia – 6 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 5 osób,
prace interwencyjne – 7 osób,
roboty publiczne – 22 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 53%

osoby do 30 roku życia

Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 74
Zrealizowane działania:
74 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 46 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
prace interwencyjne – 7 osób,
roboty publiczne – 11 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 72%
Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 78
Zrealizowane działania:
78 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 19 osób,
prace interwencyjne – 12 osób,
roboty publiczne – 42 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 68%
Okres realizacji programu 15.10.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 54
Zrealizowane działania:
54 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
szkolenia – 12 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 22 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 78%
Projekt „W Twoich rękach przyszłość” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 700
Zrealizowane działania:
700 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 257 osób,
szkolenia – 194 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 198 osób,
prace interwencyjne – 51 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 64%

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby w wieku 30-50 lat

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

51

osoby zagrożone
wykluczeniem
(68 osób w 2014 r.)

Projekt „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego” z Poddziałania 7.2.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.08.2012 - 31.07.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 384, w tym 68 w 2014 roku
Zrealizowane działania w 2014 r.:
68 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 50 osób,
szkolenia – 18 osób.
Efektywność zatrudnieniowa w 2014 r.– 46%

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Studia podyplomowe
Grupa docelowa

2.

Program specjalny „Przez
aktywność do celu”
finansowany z Funduszu
Pracy (algorytm)

osoby z art.49

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

97
32
78

51
12
3

6
11
32

39
9
21

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
76
100
85

102

3

46

91

7

1

0

0

0

100

84

27

4

31

72

4

1

1

1

100

1

0

0

0

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 20.05.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 27
Zrealizowane działania:
27 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
staż – 6 osób,
roboty publiczne – 16 osób,
prace interwencyjne – 2 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 1 osoba.
Efektywność zatrudnieniowa – 70%
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3.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby bezrobotne w
regionach wysokiego
bezrobocia

osoby z art.49

4.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art.49

Okres realizacji programu 25.02.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 122
Zrealizowane działania:
123 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
staż – 95 osób,
roboty publiczne – 16 osób,
prace interwencyjne – 7 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 4 osoby,
bon na zasiedlenie – 1 osoba.
Efektywność zatrudnieniowa – 85%
Okres realizacji programu 26.06.2014 r. - 31.12.2014 r.
Ilość zaktywizowanych osób – 35
Zrealizowane działania:
35 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
bon szkoleniowy – 9 osób,
bon stażowy – 11 osób,
bon na zasiedlenie – 15 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 87,5%
Okres realizacji programu 11.08.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 8
Zrealizowane działania:
8 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
roboty publiczne – 8 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 0%
Okres realizacji programu 05.09.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 88
Zrealizowane działania:
88 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 14 osób,
roboty publiczne – 56 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 13osób,
bon na zasiedlenie – 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 97%
Projekt „Aktywni w drodze do sukcesu” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 643
Zrealizowane działania:
643 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
staż – 401osób,
szkolenia – 171 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 75 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 69 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 80%
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Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy
Studia podyplomowe

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

Grupa docelowa
osoby do 25 roku życia

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby do 30 roku życia

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

75
155
116

35
12
6

3
37
57

29
77
71

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
63,5
73
61

78

8

27

68

11

2

0

1

0

100

24

2

1

8

42

1

0

0

0

100

5

2

0

0

60

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu – 01.03.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 123
Zrealizowane działania:
123 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 63 osoby,
szkolenia – 21 osób,
prace interwencyjne – 39 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 79%
Okres realizacji programu – 01.07.2014 – 30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 15
Zrealizowane działania:
15 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - 15 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu – 01.07.2014 – 30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 62
Zrealizowane działania:
62 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 11 osób,
bon szkoleniowy – 1 osoba,
bon zatrudnieniowy - 25 osób,
bon na zasiedlenie – 15 osób,
szkolenia – 6 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 3 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
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osoby powyżej 50 roku
życia i długotrwale
bezrobotne

osoby z art. 49

osoby w wieku 30-50 lat

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Okres realizacji programu – 01.09.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 16
Zrealizowane działania:
16 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 16 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 94%
Okres realizacji programu – 22.09.2014 – 30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 61
Zrealizowane działania:
61 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 20 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
prace interwencyjne – 10 osób,
roboty publiczne – 21 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu – 13.10.2014 – 12.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 35
Zrealizowane działania:
35 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 35 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 86%
Projekt „Podejmij działalnie – osiągniesz sukces” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu – 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 615
Zrealizowane działania:
615 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 250 osób,
szkolenia – 100 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 118 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 117 osób,
prace interwencyjne – 30 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 75%
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Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Grupa docelowa

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

118

33

12

66

72,41

95
136

13
1

42
66

63
91

82,35
77,78

18

2

3

16

0

12

5

0

7

100

15

7

1

8

73

5

0

1

1

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 11.03.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 52
Zrealizowane działania:
52 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 45 osób,
szkolenia – 3 osób,
prace interwencyjne – 4 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 96,08 %
Projekt „Lepsza przyszłość w zasięgu twojej ręki” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 612 + 4 rotacje w ramach ref. kosztów wyposażenia stanowiska pracy = 616
Zrealizowane działania:
staż – 440 osób,
szkolenia – 40 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 72 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 60 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 82,82%
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1.3. Subregion ostrołęcki
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej
W 2014 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ostrołęckiej Filii WUP
świadczyło usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w formie indywidualnych
konsultacji, grupowych porad i spotkań informacyjnych. Klientami Centrum były osoby poszukujące
zatrudnienia, stojące przed wyborem zawodu lub kierunku kształcenia, szukające pomysłu na dalszy
rozwój zawodowy.
Udzielono 510 indywidualnych porad podczas 817 wizyt osobom dorosłym poszukującym informacji
o rynku pracy, zainteresowanym określeniem celów zawodowych, planujących własną działalność
gospodarczą, zainteresowanych analizą swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych
w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym miały
na celu pogłębienie wiedzy o sobie, posiadanych predyspozycjach, znalezienie pomysłów na dalszy
rozwój, sformułowanie celów zawodowych i zaplanowanie działań prowadzących do ich realizacji.
Podczas konsultacji klienci korzystali z pomocy w zakresie poszukiwania pracy, formułowania
dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Udzielono indywidualnych informacji zawodowych 6 504 osobom. Działania w tym zakresie miały
na celu dostarczenie, bądź pogłębienie wiedzy o rynku pracy niezbędnej do podejmowania
właściwych decyzji zawodowych. Informacje udzielane były w siedzibie Urzędu, telefonicznie,
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poza siedzibą Urzędu.
Zorganizowano 59 porad grupowych i 96 grupowych spotkań informacyjnych dla osób
zainteresowanych doskonaleniem umiejętności związanych z poszukiwaniem zatrudnienia,
planowaniem działalności gospodarczej, kariery edukacyjnej i zawodowej, nabywaniem umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych i zachowań
asertywnych. Zajęcia grupowe były nastawione na indywidualny rozwój uczestników
oraz przygotowanie do poszukiwania pracy. Miały na celu:
- nabywanie umiejętności precyzowania celów zawodowych i planowania działań prowadzących
do ich realizacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmów z pracodawcą,
określania potencjału zawodowego oraz własnej przydatności na rynku pracy, radzenia sobie
ze stresem, organizowania czasu, pozytywnego myślenia oraz korzystania z dostępnych źródeł
informacji;
- kształtowanie zachowań asertywnych, wzbudzanie motywacji do podejmowania działań,
wzmocnienie samooceny, zwiększenie u uczestników świadomości własnych emocji i sposobów
reagowania na sytuację kryzysową związaną z utratą pracy;
- pogłębienie wiedzy na temat rynku pracy, oczekiwań pracodawców, nowych form zatrudnienia,
metod poszukiwania pracy.
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Zajęcia prowadzono w siedzibie Centrum, w gminach powiatu ostrołęckiego, makowskiego
i przasnyskiego, siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy w Przasnyszu i Ostrowi Mazowieckiej,
szkołach ponadgimnazjalnych, Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, Środowiskowym Domu
Samopomocy w Ostrołęce i Makowie Mazowieckim.
Prowadzono spotkania i zajęcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których
celem była aktywizacja zawodowa poprzez motywację do samodzielnego podejmowania decyzji
i działań, poznawania siebie i nabywania umiejętności wykorzystywania kompetencji społecznych
w procesie poszukiwania pracy.
Ponadto w ramach upowszechniania idei poradnictwa zawodowego i zwiększania dostępu
do niego w 2014 roku Filia WUP w Ostrołęce zorganizowała:
- VIII Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy - spotkania o charakterze targowo - wystawienniczym,
przygotowane we współpracy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem
Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Wojskową Komendą Uzupełnień i Delegaturą
Kuratorium Oświaty; swoje usługi prezentowały poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Oddział
Państwowej Inspekcji Pracy, firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, pracodawcy;
- wspólnie ze Starostwem Powiatowym konferencję pn. „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”
dla pracowników instytucji edukacyjnych i rynku pracy z terenu miasta i gminy Maków Mazowiecki,
inspirowaną tematyką Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery; celem było wsparcie tych instytucji
w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży oraz wymiana doświadczeń.
Urząd był także współorganizatorem Prezentacji Edukacyjnych - spotkań o charakterze targowowystawienniczym - mających na celu upowszechnianie informacji na temat możliwości zdobywania
kwalifikacji zawodowych oraz promocję idei uczenia się przez całe życie.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby dorosłe: bezrobotne, poszukujące pracy, niepełnosprawne, osoby znajdujące się
w sytuacji zmiany zawodowej
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wizyt osób korzystających z porady indywidualnej
liczba osób, które skorzystały z porady grupowej
liczba udzielonych indywidualnych informacji zawodowych
liczba osób, które skorzystały z grupowej informacji zawodowej
liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych

Wartość osiągnięta w 2014 roku
817
693
6 504
1 305
0

Zadanie 1.2. Projekty własne
W 2014 roku Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce kontynuowała realizację dwóch
projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Załóż firmę z WUP III” (okres realizacji: 01.06.2012 r. - 31.10.2014 r.)
Projekt skierowany był do 78 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenów wiejskich
i miejskich zamieszkujących obszar powiatów: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski i miasta
Ostrołęki. W 2014 roku zostały zrealizowane następujące działania:
- promocja projektu,
- doradztwo specjalistyczne,
- wypłata wsparcia pomostowego dla uczestników II tury,
- kontrola przyznanych środków,
- wypłata II (10%) transzy dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
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- zadania związane z zarządzaniem projektu (m.in. organizacja i prowadzenie biura projektu,
monitoring uczestników projektu, sprawozdawczość/wnioski o płatność).
2. „Załóż firmę z WUP IV” (okres realizacji: 01.04.2013 r. - 31.12.2014 r.)
W 2014 roku zostały zrealizowane następujące działania:
- promocja projektu (ulotki, plakaty, konferencje i imprezy plenerowe),
- doradztwo specjalistyczne,
- kontrola przyznanych środków,
- wypłata II (10%) transzy jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
- wypłata podstawowego wsparcia pomostowego,
- zadania związane z zarządzaniem projektu (m.in. organizacja i prowadzenie biura projektu,
monitoring uczestników projektu, sprawozdawczość.)
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenów wiejskich i miejskich zamieszkujących
obszar powiatów: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski i miasta Ostrołęki zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej w tym w szczególności: osoby do 30 roku życia, osoby powyżej 45 roku życia oraz osoby
niepełnosprawne
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej
liczba osób, które zakończyły udział w projektach

Wartość osiągnięta w 2014 roku
Załóż firmę z WUP III – 72 osoby (35K/37M)
Załóż firmę z WUP IV – 35 osób (17K/18M)

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej

-

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:

„Załóż firmę z WUP III”
334 986,20
„Załóż firmę z WUP IV”
461 801,43

FP

EFS

budżet
jst

grant
EURES

budżet państwa

-

284 738,27

-

-

50 247,93

-

392 531,22

-

-

69 270,21

Zadanie 4.2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych
W ramach zadania koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu
bezrobocia w ostrołęckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:
- rozpatrzono wnioski osób bezrobotnych o wydanie zaświadczeń potwierdzających okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w Polsce (dokument U1) i wydano 13 dokumentów U1/SED,
- wydano 63 decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu o dokument U1/SED
potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w krajach UE/EOG, z czego 29 decyzji było
decyzjami o odmowie przyznania prawa do zasiłku w oparciu o dokument U1/SED,
- wydano 1 dokument U2 dotyczący transferu świadczeń z tytułu bezrobocia osobie poszukującej
pracy w krajach UE,
- przyjęto do realizacji 25 dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń z tytułu bezrobocia
z krajów UE/EOG do Polski.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i poszukujące pracy – migrujące – przemieszczające się – w obrębie
Wspólnoty (UE – Unii Europejskiej i EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii)
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Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wydanych decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu o
dokument/zaświadczenie U1 potwierdzających okresy zatrudnienia w krajach UE
liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających czas – okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w Polsce (dokument/formularz U1)
liczba wydanych dokumentów/formularzy U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia osobie poszukującej pracy w krajach UE
liczba przyjętych do realizacji dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia z krajów UE/EOG do Polski

Wartość osiągnięta w 2014 roku
63
13
1
25
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Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Grupa docelowa

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby z art. 49

osoby z art. 49
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Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

150
67
19

59
17
0

18
16
9

38
22
5

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
13
64,71
45,45

69

2

21

48

5,80

8

0

0

2

100

1

1

0

0

100

3

2

0

1

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.04.2014 – 30.11.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 64
Zrealizowane działania:
64 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 58 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 4 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 4 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 29,69%
Okres realizacji programu 01.08.2014 – 31.01.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 9
Zrealizowane działania:
9 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 9 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 44,44%
Okres realizacji programu 15.09.2014 – 15.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 297
Zrealizowane działania:
297 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,

osoby z art. 49

osoby w wieku 30-50

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

staż – 263 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
prace interwencyjne – 24 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 10,77%
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 10
Zrealizowane działania:
10 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 28.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 84
Zrealizowane działania:
84 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 75 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 6 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 3 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 33,33%
Projekt „Rynek pracy bez barier” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 665
Zrealizowane działania:
665 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 568 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 85 osób,
prace interwencyjne – 12 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 37,60%

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

828
149
66

456
51
0

86
36
44

377
82
44

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
80
61
30

53

5

17

45

13

294

81

35

123

100

62

Szkolenia

18

16

0

5

33

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

58

29

4

18

100

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby bezrobotne w
regionach wysokiego
bezrobocia

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 15.02.2014 - 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 75
Zrealizowane działania:
75 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 22 osoby,
szkolenia – 15 osób,
prace interwencyjne – 27 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 11 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.07.2014 - 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 86
Zrealizowane działania:
86 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 63 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 3 osoby,
bon zatrudnieniowy - 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.10.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 25
Zrealizowane działania:
25 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 15 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 01.07.2014 - 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 26
Zrealizowane działania:
26 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
dofinansowanie wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy – 26 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 18.08.2014 - 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 20
Zrealizowane działania:
20 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 15.09.2014 - 31.05.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 44
Zrealizowane działania:
44 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
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osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

staż – 12 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 5 osób,
prace interwencyjne – 22 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.10.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 18
Zrealizowane działania:
18 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 15 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 3 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Projekt „Gotowi do zmian” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 904
Zrealizowane działania:
904 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 650 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 254 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 89,38%

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

2

9

61,26

23

70

86,43

0

0

0

4

27

58

85

1

0

0

1

100

19

6

2

6

100

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

Staż

22

10

Prace interwencyjne

175

53

Roboty publiczne

0

0

Prace społecznie
użyteczne

69

Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia

Forma aktywizacji

w ogółem
grupa 50+

64

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

osoby do 25 roku życia

Okres realizacji programu 01.03.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 70 osób
Zrealizowane działania:
70 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 37 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 15 osób,
roboty publiczne – 3 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 15 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 87,1%

osoby do 30 roku życia

Okres realizacji programu 01.07.2014 – 30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 156 osób
Zrealizowane działania:
156 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon stażowy – 39 osoby,
bon na zasiedlenie – 48 osób,
szkolenia – 24 osoby,
trójstronne umowy szkoleniowe – 7 osób,
bon szkoleniowy – 5 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 16 osób,
prace interwencyjne – 13 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 4 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa (wyliczona do ogółu uczestników programu) – 59,6%, przy czym po 31.12.2014r. 52 osoby kontynuują udział w
formach, zatem efektywność liczona do osób, które zakończyły udział na 31.12.2014r. wynosi – 89,4%

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 10.09.2014 – 31.05.2015
Ilość zaktywizowanych osób - 287osób pracy
Zrealizowane działania:
287 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon na zasiedlenie – 12 osób,
szkolenia – 27 osób,
szkolenia z zakresu umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy – 30 osób,
bon szkoleniowy – 6 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 70 osób,
prace interwencyjne – 27 osób,
roboty publiczne – 51 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 64 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa (wyliczona do ogółu uczestników programu) – 73,2%, przy czym po 31.12.2014r. 27 osób kontynuuje udział w formach,
zatem efektywność liczona do osób, które zakończyły udział na 31.12.2014r. wynosi – 80,8%

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 10.09.2014 – 31.05.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 287osób
Zrealizowane działania:
287 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon na zasiedlenie – 12 osób,
szkolenia – 27 osób,
szkolenia z zakresu umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy – 30 osób,
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osoby z art. 49
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bon szkoleniowy – 6 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 70 osób,
prace interwencyjne – 27 osób,
roboty publiczne – 51 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 64 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa (wyliczona do ogółu uczestników programu) – 73,2%, przy czym po 31.12.2014r. 27 osób kontynuuje udział w formach,
zatem efektywność liczona do osób, które zakończyły udział na 31.12.2014r. wynosi – 80,8%
Okres realizacji programu 10.09.2014 – 31.05.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 287osób
Zrealizowane działania:
287 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon na zasiedlenie – 12 osób,
szkolenia – 27 osób,
szkolenia z zakresu umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy – 30 osób,
bon szkoleniowy – 6 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 70 osób,
prace interwencyjne – 27 osób,
roboty publiczne – 51 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 64 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa (wyliczona do ogółu uczestników programu) – 73,2%, przy czym po 31.12.2014r. 27 osób kontynuuje udział w formach,
zatem efektywność liczona do osób, które zakończyły udział na 31.12.2014r. wynosi – 80,8%
Projekt „Nowa Szansa – Powiat Ostrowski” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2008 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – w 2014 roku 621
Zrealizowane działania:
621osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 420 osób,
szkolenia – 20 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 107 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 74 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 78,1%

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

188
105
93

162
26
10

0
11
45

55
56
59

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
85
100
116

84

5

21

73

85

66

Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Studia podyplomowe
Grupa docelowa
2.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

ogółem

118

26

8

29

100

38

22

3

17

42

65

36

3

37

100

2

0

0

2

0

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Projekt „Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia ” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 329
Zrealizowane działania:
329 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego
216 osób skorzystało ze wsparcia pośrednika pracy,
staż – 115 osób,
szkolenia – 38 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 113 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 85,41%

osoby do 25 roku
życia

W tym:
- 168 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego,
- 144 osób skorzystało ze wsparcia pośrednika pracy,
- staż - 106 osób,
- szkolenie - 17 osób,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby,

osoby powyżej
50 roku życia

- 13 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego,
- 18 osób skorzystało ze wsparcia pośrednika pracy,
- szkolenie - 2 osoby,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 8 osób,

osoby długotrwale
bezrobotne

- 104 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego,
- 76 osób skorzystało ze wsparcia pośrednika pracy,
- staż – 33 osoby,
- szkolenie – 15 osób,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób.

67

1.4. Subregion płocki
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej
W 2014 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w płockiej Filii WUP świadczyło
usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w formie indywidualnych konsultacji,
grupowych porad i spotkań informacyjnych. Klientami Centrum były osoby poszukujące zatrudnienia,
stojące przed wyborem zawodu lub kierunku kształcenia, szukające pomysłu na dalszy rozwój
zawodowy.
Indywidualnym poradnictwem zawodowym zostało objętych 187 osób. W ramach konsultacji 37 osób
skorzystało z badań testowych - psychologicznych, kwestionariusza zainteresowań zawodowych
(KZZ) i kwestionariusza uzdolnień przedsiębiorczych (KUP). Podczas badań psychologicznych
wykorzystano testy: NEO-FFI, FCZ-KT, CISS, KKS, WKP.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku prowadziło zajęcia warsztatowe
w ramach poradnictwa grupowego, które miały na celu przygotowanie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz innych do wejścia na rynek pracy, zapoznanie z możliwościami
zatrudnienia i rozwijanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych. W 2014 r.
w zajęciach warsztatowych wzięły udział 152 osoby (17 grup),a ich tematyka obejmowała: zasady
efektywnej komunikacji werbalnej, poznawanie siebie oraz swojego potencjału zawodowego, wiedzę
na temat poszukiwania pracy, zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy
z pracodawcą, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, trening asertywności, techniki radzenia sobie
ze stresem. Warsztaty odbywały się w:
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku
Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku
Siedzibie WUP Filia w Płocku
Zajęcia w ramach poradnictwa grupowego prowadzone były również w ramach projektu „Aktywni
niepełnosprawni bez barier”. Warsztaty skierowane były do osób niepełnosprawnych i odbywały się
w Żurominie, Ciechanowie i w Glinojecku. W zajęciach wzięły udział 53 osoby.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku prowadziło także zajęcia
aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem było przygotowanie
do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy. W 2014 r. w zajęciach aktywizacyjnych
uczestniczyło 65 osób (8 grup). Prowadzone one były w siedzibie Centrum w Płocku, GCKiS
w Bodzanowie, Urzędzie Gminy w Pacynie, oraz w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni
bez barier” – w Żurominie, Ciechanowie, Glinojecku. Tematyka zajęć obejmowała: zagadnienia
przedsiębiorczości, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, wzmacnianie motywacji
do podjęcia zatrudnienia i do zmian w życiu, pokonywanie barier w realizacji planów.
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Centrum zorganizowało stoiska promocyjno - informacyjne oraz udzielało indywidualnych informacji
zawodowych podczas: Dni Otwartych Filii WUP w Płocku, a także podczas Targów Edukacyjnych
w Sierpcu, Bulkowie i Czerwińsku, Dni Otwartych Płockich szkół, Giełdy Rolniczej w Łącku, Dni
Bulkowa, Dni Bodzanowa, Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie, Dożynek Gminnych w Starej
Białej, Dożynek Województwa Mazowieckiego w Staroźrebach, Środowiskowego Pikniku
Integracyjnego w Bielsku, Światowego Dnia Osób Niepełnoprawnych, Dni Ekonomi Społecznej
w Bulkowie, Festynu Organizacji Pozarządowych Pow. Płockiego, Pikniku Rodzinnego Jagiellonki.
Adresaci /odbiorcy: osoby dorosłe, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież akademicka
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wizyt osób korzystających z porady indywidualnej w danym roku
liczba osób, które korzystały z porady grupowej
liczba udzielonych indywidualnych informacji indywidualnych
liczba osób, które skorzystały z grupowej informacji zawodowej
liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych

Wartość osiągnięta w 2014 roku
442
152
4 025
579
65

Zadanie 1.2. Projekty własne
W 2014 roku Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku kontynuowała realizację dwóch projektów
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII”,
2. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII”.
Celem każdego z ww. projektów było kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć
własną działalność poprzez zastosowanie wsparcia doradczego oraz finansowego. W ramach
projektów w 2014 r. zrealizowano:
 szkolenie i doradztwo przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 wsparcie finansowe w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości
stanowiącej równowartość 40 tys. zł,
 wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
obejmujące wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej
niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji,
połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.
Cel każdego z projektów został w pełni osiągnięty dzięki skutecznie zorganizowanej rekrutacji,
pozwalającej na dobór do projektu osób zdecydowanych i chętnych do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej oraz mających realny pomysł, poprzedzony skuteczną i efektywną promocją
oraz przeprowadzeniem naboru osób chętnych do uczestnictwa w projekcie.
W 2014 r. ramach „Płockiej Szkoły Małej Przedsiębiorczości VII” wypłacono ostatnią transzę
wsparcia pomostowego, na bieżąco prowadzono prawidłowość wydatkowania tych środków
oraz prowadzono monitoring powstałych firm, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. W ramach
projektu „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII” wypłacano uczestnikom comiesięczne
wsparcie pomostowe w wysokości 1 100,00 zł. Ponadto przeprowadzono kontrolę wszystkich
utworzonych podmiotów gospodarczych. Monitoring bieżącego funkcjonowania firm potwierdził,
że prowadzone są zgodnie z zapisami zawartych umów.
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Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo z terenu powiatów płockiego, sierpeckiego,
gostynińskiego, sochaczewskiego i nowodworskiego oraz miast tych powiatów
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej (ogółem/K/M)
liczba osób, które zakończyły udział w projektach
(ogółem/K/M)

Wartość osiągnięta w 2014 roku
71 (38K/33M) w tym wskaźniki projektów:
„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII” 35(18K/17M)
„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” 36(20K/16M)

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

-

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:
FP

EFS
(PLN)

budżet
jst

grant EURES

budżet państwa

„Płocka Szkoła Małej
Przedsiębiorczości VII”
152 347,87

-

129 495,69

-

-

22 852,18

„Płocka Szkoła Małej
Przedsiębiorczości VIII”
279 105,38

-

237 239,57

-

-

41 865,81

Zadanie 4.2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych
W ramach zadania koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu
bezrobocia w płockiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:
- wpłynęły 84 wnioski o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od osób,
które potwierdziły okresy ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia przebyte w krajach UE/EOG,
- wydano 79 decyzji orzekających o uprawnieniach do świadczeń dla osób bezrobotnych
po czasowym zatrudnieniu za granicą, z tego 26 osobom odmówiono prawa do zasiłku
dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a 10 spraw
zakończyło się umorzeniem postępowania,
- przyjęto do realizacji 22 dokumenty U2 dotyczące transferu świadczeń z tytułu bezrobocia
przyznanych przez kraje UE/EOG,
- wydano 2 dokumenty U2 dotyczące transferu świadczeń z tytułu bezrobocia przyznanych w Polsce
do krajów UE/EOG,
- 32 osobom potwierdzono okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte na terenie Polski
na formularzach PD U1/ SED U002.
Adresaci/ odbiorcy zadania : osoby bezrobotne i poszukujące pracy – migrujące – przemieszczające się – w obrębie
Wspólnoty (UE – Unii Europejskiej i EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii)
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wydanych decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu
o dokument/zaświadczenie U1 potwierdzające okresy zatrudnienia w krajach UE
liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających czas-okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w Polsce (dokument/formularz U1)
liczba wydanych dokumentów/formularzy U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia osobie poszukującej pracy w krajach UE
liczba przyjętych do realizacji dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia z krajów UE/EOG do Polski

Wartość osiągnięta w 2014 roku
79
32
2
22
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Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Staż

37

30

3

18

Prace interwencyjne

34

15

7

21

89

Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej

42

3

26

36

100

121

19

39

110

53,21

3

1

0

0

100

3

0

0

2

100

21

8

2

9

83,3

Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 r. ż.,
osoby powyżej 50 r. ż.,
osoby długotrwale
bezrobotne.
osoby do 30 r. ż.,
osoby powyżej 50 r. ż.,
osoby długotrwale
bezrobotne.

71

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
68,47

Liczba uczestników
ogółem

Forma aktywizacji

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.10.2014 - 28.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 20
Zrealizowane działania:
20 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 20 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – program kończy się 28.02.2015 r.
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 16.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 42
Zrealizowane działania:
42 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i 41 osób z pośrednika pracy,
staż – 32 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 1 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 9 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100% dla dotacji i doposażeń, staże – program kończy się 16.02.2015 r.

osoby do 30 r. ż.,
osoby powyżej 50 r. ż.,
osoby długotrwale
bezrobotne.

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 15.10.2014 – 02.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 33
Zrealizowane działania:
33 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i 31 osób z pośrednika pracy,
staż – 31 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100% - dla dotacji, staże – program kończy się 02.03.2015r.
Projekt „Nowa szansa – lepsza przyszłość” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 613
Zrealizowane działania:
613 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego, a 504 osoby z pośrednika pracy,
staż – 478 osób,
szkolenia – 10 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 99 osób,
prace interwencyjne – 26 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 88,44%

Miejski Urząd Pracy w Płocku
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

Staż

77

41

5

19

87

Prace interwencyjne

22

3

8

16

efektywność będzie badana
po zakończeniu programu
w 2015 r.

191

6

88

169

6

8

1

1

4

100

Szkolenia

85

15

12

25

52

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

73

14

1

4

100

Studia podyplomowe

3

0

1

2
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Forma aktywizacji

Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
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Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 30 roku życia

osoby z art. 49

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

osoby z art. 49

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 30.09.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 46
Zrealizowane działania:
46 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 10 osób w ramach bonu stażowego,
szkolenia – 4 osoby w ramach bonu szkoleniowego,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 32 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 0% (efektywność będzie badana po zakończenia programu w 2015r.)
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 14
Zrealizowane działania:
14 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 14 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.01.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 100
Zrealizowane działania:
100 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 100 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 4% (efektywność będzie badana w okresie do 3 miesięcy od zakończenia programu)
Projekt „Aktywny Płock - wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji od 01.01.2008 do 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 560
Zrealizowane działania:
- 560 osób bezrobotnych objętych pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym,
- staż – 300 osób bezrobotnych,
- szkolenia – 110 osób bezrobotnych,
- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 150 osób bezrobotnych
Efektywność zatrudnieniowa - ok. 64%.
Projekt „Akademia Aktywizacji Zawodowej”, z Poddziałania 6.1.1 PO KL Projekt realizowany w partnerstwie.
Okres realizacji od 01.03.2013 do 20.05.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 15
Zrealizowane działania w roku 2014:
– kontynuacja stażu rozpoczętego w 2013r. przez 15 osób bezrobotnych.
W 2014 roku 14 osób zakończyło udział w projekcie, z tego 10 podjęło zatrudnienie.
Efektywność zatrudnieniowa - 71%.
Projekt „Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” z Poddziałania 7.2.1 PO KL Projekt
realizowany w partnerstwie.
Okres realizacji od 28.12.2012 do 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 20
Zrealizowane działania w roku 2014:
– szkolenia - 20 osób bezrobotnych.
Efektywność zatrudnieniowa - 55%.
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Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
Bon szkoleniowy
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Bon na zasiedlenie
Grupa docelowa

2.

Programy finansowane z
rezerwy
Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby z art. 49

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

284
13
111

162
6
9

10
1
50

95
8
78

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
69
86,66
80

299

18

123

257

37,94

8

0

0

3

100

229
1

73
0

25
0

78
0

100
w takcie realizacji

24

2

0

9

100

6

3

0

0

w trakcie realizacji

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.03.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 130
Zrealizowane działania:
130 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 37 osób,
szkolenia – 6 osób,
roboty publiczne – 83 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 4 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 89,06%
Okres realizacji programu 01.06.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 13
Zrealizowane działania:
13 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
szkolenia – bon szkoleniowy – 12 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 1 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 30,77%
Okres realizacji programu 01.09.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 16
Zrealizowane działania:
16 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 16 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 18,75%
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osoby z art. 49

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

osoby niepełnosprawne
w wieku 18-64

Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 83
Zrealizowane działania:
83 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 4 osoby,
roboty publiczne – 77 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 2 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 6,23%
Okres realizacji programu 17.11.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 5
Zrealizowane działania:
5 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Projekt „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 1114
Zrealizowane działania:
1114 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 795 osób,
szkolenia – 100 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 219 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 83,24%
Projekt „(Nie)pełnosprawni w pracy” z Priorytetu VII, Działanie 7.4, PO KL
Okres realizacji projektu: 02.06.2014 – 22.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 35
Zrealizowane działania:
35 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego,
szkolenia – 30 osób (realizowane przez Lidera projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku)
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż

9

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni
36

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
79,25

11

43

68

86

1

0

0

0

100

13

1

1

4

53,33

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

74

27

102

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działaln. gospodarczej
Szkolenia
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Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby z art. 49

osoby z art. 49

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

26

1

2

15

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.03.2014 – 28.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 45
Zrealizowane działania:
45 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 25 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa - w związku z zakończeniem staży w 2015 roku nie ma możliwości przedstawienia efektywności programu
Okres realizacji programu 01.07.2014 - 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 25
Zrealizowane działania:
25 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bon szkoleniowy – 5 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 01.09.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 16
Zrealizowane działania:
16 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 16 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 22.09.2014 – 15.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 125
Zrealizowane działania:
125 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 120 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – w związku z zakończeniem staży w 2015 roku nie ma możliwości przedstawienia efektywności programu
Okres realizacji programu 10.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 25
Zrealizowane działania:
25 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Projekt „EFS na sierpeckim rynku pracy” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 716
Zrealizowane działania:
716 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 600 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 116 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 83,02%
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1.5. Subregion radomski

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej
W 2014 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w radomskiej Filii WUP
świadczyło usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w formie indywidualnych
konsultacji, grupowych porad i spotkań informacyjnych. Klientami Centrum były osoby poszukujące
zatrudnienia, stojące przed wyborem zawodu lub kierunku kształcenia, szukające pomysłu na dalszy
rozwój zawodowy. W ramach usług:
udzielono porad indywidualnych 266 osobom, zrealizowanych podczas 644 wizyt,
udzielono 3041 informacji zawodowych,
przeprowadzono 17 grupowych porad, w których wzięły udział łącznie 244 osoby,
zorganizowano 36 grupowych spotkań informacyjnych, w których udział wzięły 1274 osoby.
W ramach współpracy z Aresztem Śledczym w Radomiu pracownicy Centrum przeprowadzili
grupowe zajęcia informacyjne dla osób skazanych i osadzonych, które przygotowują się
do opuszczenia aresztu śledczego po odbyciu kary. Podczas spotkań doradca przekazał informacje
dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, planowania kariery zawodowej, rozmowy
kwalifikacyjnej oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej.
Cykliczne zajęcia grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej prowadzone były dla podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu (uczestnicy Klubu Integracji Społecznej). Celem
zajęć było przygotowanie do powrotu na rynek pracy, funkcjonowania w życiu zawodowym
i pozazawodowym w zakresie pracy zespołowej, edukacji finansowej, potencjału zawodowego,
poszukiwania pracy, autoprezentacji zawodowej, zasad pisania dokumentów aplikacyjnych.
W siedzibie radomskiego Centrum przeprowadzono również zajęcia dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP, które dotyczyły psychologicznych konsekwencji utraty pracy, poznania
potencjału zawodowego, autoprezentacji w relacjach społecznych oraz metod i technik poszukiwania
pracy.
Zasady i praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem i sporządzaniem dokumentów
aplikacyjnych były tematem grupowej porady zawodowej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej.
Pracownicy Centrum udzielali także indywidualnych informacji zawodowych m.in. na temat
zawodów, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, usług rynku pracy, usług
Centrum, a także na temat kształcenia oraz pracy w krajach Unii Europejskiej. Indywidualne
informacje zawodowe udzielane były w siedzibie Urzędu, telefonicznie i za pośrednictwem poczty
elektronicznej, a także podczas XI Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych, Festynu „Szydłowieckie
Zygmunty”, Alejki Aktywności Zawodowej w ramach Dni Godności w Radomiu organizowanych
przez MOPS, Targów Pracy zorganizowanych przez Centrum Promocji Studentów i Absolwentów
UTH im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, Europejskich Targów Pracy i Informacji w Pionkach,
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Dni Radomia, „X Radomskich Targów Pracy”, Festynu „Święto Chleba”, Festynu „Święto
Ziemniaka”, Dnia Kariery w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
oraz Zimowych Targów Pracy i Edukacji w Białobrzegach.
Doradcy zawodowi z radomskiej filii WUP w listopadzie i grudniu 2014 r. uczestniczyli także
w jedenastu spotkaniach organizowanych w gimnazjach publicznych, realizowanych w ramach
współpracy z Urzędem Miasta w Radomiu, Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
oraz Izbą Przemysłowo - Handlową Ziemi Radomskiej. Doradcy przekazywali informacje na temat
potrzeb lokalnego rynku pracy, zapoznawali rodziców z usługami Urzędu i ofertą działań doradczych,
pomocnych w planowaniu kariery zawodowej ich dzieci.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby dorosłe: bezrobotne zrejestrowane w PUP, poszukujące pracy oraz inne znajdujące się
w sytuacji zmiany zawodowej (uczestnicy KIS), kandydaci do projektu „Moja Firma Moją Szansą” i „Radomski Biznes V”,
studenci, osoby wykluczone społecznie/osadzeni
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wizyt osób korzystających z porady indywidualnej
liczba osób, które skorzystały z porady grupowej
liczba udzielonych indywidualnych informacji zawodowych
liczba osób, które skorzystały z grupowej informacji zawodowej

Wartość osiągnięta w 2014 roku
644
244
3 041
1 274

Zadanie 1.2. Projekty własne
W 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie subregionu radomskiego realizował
trzy projekty z Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) ,,Radomski Biznes III” (okres realizacji: 01.06.2012 r. - 31.10.2014 r.),
2) ,,Radomski Biznes IV” (okres realizacji: 01.04.2013 r. - 31.12.2014 r.),
3) ,,Radomski Biznes V” (okres realizacji: 01.06.2014 r. - 31.12.2015 r.).
Celem projektów było/jest aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego
oraz powiatu grójeckiego i garwolińskiego poprzez stymulowanie powstawania nowych
przedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w korzystaniu z dostępnych instrumentów wsparcia,
tj. szkolenia z podstaw przedsiębiorczości, dotacji inwestycyjnej, podstawowego wsparcia
pomostowego oraz specjalistycznego doradztwa.
W projekcie ,,Radomski Biznes III” uczestniczyły 72 osoby podzielonych na dwie grupy, w tym
36 osób bezrobotnych (I grupa) i 36 osób nieaktywnych zawodowo (II grupa). W ramach każdej grupy
docelowej wsparciem zostało objętych co najmniej 5% osób po 45 roku życia (tj. 18 osób)
oraz co najmniej 5% osób niepełnosprawnych (tj. 5 osób).
W 2014 roku zostały zrealizowane następujące działania:
- wypłata podstawowego wsparcia pomostowego za okres styczeń – marzec 2014 roku dla II grupy
uczestników projektu (32 osoby);
- rozliczenie II grupy uczestników/uczestniczek projektu z wykorzystania dotacji inwestycyjnej
oraz kontrola nowo powstałych firm;
- wypłata II transzy dotacji dla II grupy uczestników projektu (około 10% dotacji w zależności
od rozliczenia I transzy);
- zorganizowanie konferencji podsumowującej rezultaty projektu.
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Projekt ,,Radomski Biznes IV” skierowany był do 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Wśród uczestników projektu było 20 osób powyżej 45 roku życia, 17 osób do 30 roku życia
oraz 3 osoby niepełnosprawne.
W 2014 roku zostały zrealizowane następujące działania:
- wypłata podstawowego wsparcia pomostowego za okres od stycznia do maja 2014 r.
dla 34 uczestników projektu;
- przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności
gospodarczej;
- rozliczenie uczestników projektu z wykorzystania dotacji oraz przeprowadzenie kontroli nowo
powstałych firm.
W projekcie ,,Radomski Biznes V” uczestniczą 34 osoby nieaktywne zawodowo, w tym 18 osób
bezrobotnych. Wśród uczestników projektu jest 30% osób poniżej 25 roku życia, które nie są
zatrudnione ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tj. 11 osób).
W 2014 roku zostały zrealizowane następujące działania:
- rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu;
- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”;
- ocena wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości złożonych przez
uczestników projektu;
- podpisanie z uczestnikami umów o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
oraz umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego;
- wypłata jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla 30 uczestników/uczestniczek
projektu;
- wypłata podstawowego wsparcia pomostowego za grudzień 2014 roku dla 30 uczestników projektu.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z regionu radomskiego oraz powiatu grójeckiego
i garwolińskiego, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w szczególności: osoby do 30 roku życia, osoby
po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów - w tym m.in. działalność
adwokacką, komorniczą lub oświatową w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej
(ogółem/k/m)
liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach
Działania (ogółem/k/m)

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej

Wartość osiągnięta w 2014 roku
Radomski Biznes V 30 (15K/15M)
110 (54K/56M), w tym:
Radomski Biznes III 72 (36K/36M)
Radomski Biznes IV 38 (18K/20M)
Radomski Biznes V – planowane
osiągnięcie wskaźnika w 2015 r.
Radomski Biznes V 30 (15K/15M)

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:
FP

EFS

budżet jst

budżet państwa

-

grant
EURES
-

Radomski Biznes III – 403 008,93
Radomski Biznes IV – 325 147,95

-

342 557,59
276 375,76

Radomski Biznes V- 1 360 335, 51

-

1 156 285,18

-

-

204 050,33

60 451,34
48 772,19
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Zadanie 4.2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych
W ramach zadania koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu
bezrobocia w radomskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:
- wydano 152 decyzje orzekające o przyznaniu prawa do zasiłku w Polsce w oparciu
o dokumenty/zaświadczenia U1 potwierdzające okresy zatrudnienia w krajach UE/EOG
oraz Szwajcarii;
- wydano 55 zaświadczeń potwierdzających czas-okres zatrudnienia i ubezpieczenia w Polsce
(dokument/formularz U1) osobom ubiegającym się o zasiłek w krajach wspólnotowych;
- wydano 3 dokumenty/formularze U2 dotyczące transferu świadczeń z tytułu bezrobocia osobie
poszukującej pracy w krajach UE/EOG i Szwajcarii,
- przyjęto do realizacji 52 dokumenty U2 dotyczące transferu świadczeń z tytułu bezrobocia z krajów
UE/EOG oraz Szwajcarii do Polski.
Realizując powyższe zadania radomska Filia WUP w Warszawie kontaktuje się m.in. z PUP, ZUS,
zagranicznymi instytucjami właściwymi w celu wystawienia odpowiednich decyzji i zaświadczeń.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i poszukujące pracy - migrujące - przemieszczające się - w obrębie
Wspólnoty (UE i EOG oraz Szwajcarii)

Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wydanych decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu
o dokument/zaświadczenie U1 potwierdzających okresy zatrudnienia w krajach
UE
liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających czas – okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w Polsce (dokument/formularz U1)
liczba wydanych dokumentów/formularzy U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia osobie poszukującej pracy w krajach UE
liczba przyjętych do realizacji dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń
tytułu bezrobocia z krajów UE/EOG do Polski

Wartość osiągnięta w 2014 roku
152
55
3
52
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Powiatowe Urzędy Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
Lp.

Rodzaj programu

1.

Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu
Pracy

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

Staż

106

58

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy

12
12

Forma aktywizacji

Efektywność zatrudnieniowa
w %ogółem
stan na 31.12.2014
98,13

4
0

2
9

2
6

50
72,73

8

0

2

8

75

3

1

0

2

100

44

12

4

11

59,52

27

15

2

10

100

Grupa docelowa

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

osoby do 30 roku życia

Okres realizacji programu 01.02.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 23
Zrealizowane działania:
szkolenia – 17 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 6 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 91,30%
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 31.07.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 15
Zrealizowane działania:
bony stażowe - 15 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 01.09.2014 – 30.11. 2014
Ilość zaktywizowanych osób – 10
Zrealizowane działania:
roboty publiczne - 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 70%
Okres realizacji programu 15.09.2014 – 15.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 30
Zrealizowane działania:
staż - 30 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 96,66%

osoby do 30 roku życia

bezrobotni w regionach
wysokiego bezrobocia

osoby z art. 49
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17

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni
25

3.

Programy
współfinansowane z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Projekt ”Twój sukces” z Poddziałania 6.1.3. PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 407
407 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż - 347 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 60 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 96,73%

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gosp.
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy
Grupa docelowa

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

bezrobotni w regionach
wysokiego bezrobocia

osoby będące w
szczególnej sytuacji na
rynku pracy

20
6
16

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni
57
18
30

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
46,93
64,51
79,31

4

44

106

9

10

4

1

5

100

86

21

7

25

91

12

3

0

3

100

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

126
33
46

10
9
4

117

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.04.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 45
Zrealizowane działania:
45 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 24 osoby,
szkolenia – 9 osób,
prace interwencyjne – 8 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 4 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 88,64%
Okres realizacji programu 18.08.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 18
Zrealizowane działania:
18 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 18 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – 100%
Okres realizacji programu 15.09.2014 – 28.02.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 36
Zrealizowane działania:
36 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 20 osób,
roboty publiczne – 11 osób,
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osoby do 30 roku życia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 82,86%
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 31.08.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 22
Zrealizowane działania:
22 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 12 osób,
bon stażowy – 5 osób,
bon szkoleniowy – 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Projekt „Wspierajmy bezrobotnych” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 688
Zrealizowane działania:
688 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 578 osób,
szkolenia – 33 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 77 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 71,27%

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
Lp.

Rodzaj programu

1.

Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu
Pracy

Forma aktywizacji

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

Staż

3

1

0

0

40

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gospodarczej

47
34

9
1

11
20

26
21

71
44

20

0

8

18

0

3

0

0

3

100

Szkolenia

21

6

4

9

77

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

11

1

1

2

100

Grupa docelowa

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów

osoby bezrobotne do 30
roku życia

Okres realizacji programu 01.07.2014 – 31.07.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 56
Zrealizowane działania:
bon szkoleniowy - 11 osób,
bon stażowy – 33 osoby,
bon zasiedleniowy – 12 osób.

83

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego
Funduszu Społecznego

osoby z art. 49

Efektywność zatrudnieniowa – PUP nie jest w stanie określić na dzień sporządzania sprawozdania efektywności zatrudnieniowej, ponieważ projekt jest
nadal w realizacji.
Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 81
Zrealizowane działania:
prace interwencyjne - 17 osób,
roboty publiczne – 44 osoby,
staże – 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 90 %
Projekt „Aktywność – Twoją Szansą” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 590
Zrealizowane działania:
590 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 474 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 45 osób,
prace interwencyjne – 23 osoby,
szkolenia – 48 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 76%

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Szkolenia
Studia podyplomowe
Grupa docelowa

2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby w wieku 30-50 lat

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

50
162
334
2
8

19
29
21
1
5

5
57
138
0
0

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni
20
76
144
1
0

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
58
61
48
0
80

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.03.2014-31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 104
Zrealizowane działania:
104 osoby skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 88 osób,
szkolenia – 7 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 5 osób,
prace interwencyjne – 3 osoby,
bon na zasiedlenie – 2 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 52%
Okres realizacji programu 10.10.2014 -31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 62
Zrealizowane działania:
62 osoby skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,

84

roboty publiczne
realizowane na terenie
wysokiego bezrobocia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
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osoby z art. 49

jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2 osoby,
prace interwencyjne – 15 osób,
roboty publiczne – 45 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 100% (liczona w stosunku do osób, które zakończyły w 2014r, ulegnie zmianie gdy program się zakończy w marcu 2015r)
Okres realizacji programu 01.09.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 10
Zrealizowane działania:
10 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Projekt „Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 1.01.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 719
Zrealizowane działania:
719 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 470osób,
szkolenia – 125 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 100 osób,
prace interwencyjne – 30 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 65%

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Lp.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

15

60

76,9

107

212

50,2

6

11

0

15

178

384

5,1

13

5

2

7

100

397

101

42

193

34,3

330

53

30

180

100

20

1

3

7

45

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -25

Staż

107

36

Prace interwencyjne

301

23

Roboty publiczne

18

1

421

Forma aktywizacji

Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gosp.
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Studia podyplomowe

w ogółem
grupa 50+
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Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby bezrobotne
w regionach wysokiego
bezrobocia

osoby z art.49

osoby z art.49

osoby w wieku 30–50 lat

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.03.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 129
Zrealizowane działania:
129 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 128 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 1 osoba,
Efektywność zatrudnieniowa – 86,7%
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 157
Zrealizowane działania:
157 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 114 osób,
szkolenia – 43 osoby,
Efektywność zatrudnieniowa – 21,7%
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 45
Zrealizowane działania:
45 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
w 2014 roku 45 osób podjęło pracę subsydiowaną w ramach zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. w ramach dofinansowania
pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.09.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 19
Zrealizowane działania:
19 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 1osoba,
roboty publiczne – 18 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 248
Zrealizowane działania:
248 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 82 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 59 osób,
prace interwencyjne – 54 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 53 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 130
Zrealizowane działania:
130 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
szkolenia – 23 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 48 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 59 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.10.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 111
Zrealizowane działania:
111 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
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osoby do 25 roku życia

osoby z art.49

szkolenia – 6 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 39 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 66 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Projekt „INICJATYWA” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2008 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 2 177
Zrealizowane działania:
2 177 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 1 109 osób,
szkolenia – 177 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 657 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 234 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 76,9%
Projekt „CZAS NA START” z Poddziałania 6.1.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.06.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 56
Zrealizowane działania:
56 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 52 osoby,
szkolenia – 4 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Projekt „NOWA SZANSA” z Poddziałania 6.1.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2013– 30.09.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 8
Zrealizowane działania:
8 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 8 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 21,4%

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
Lp.

Rodzaj programu

1.

Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji

Staż
Prace interwencyjne
Robot publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stan. pracy

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni
288
70
57

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
57
87
85

465
111
84

180
11
10

59
37
42

27

1

10

25

33

8

6

0

5

100

101

24

8

43

45,9

52

14

10

41

100

87

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu
Pracy

osoby do 30 roku życia

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby z art. 49

bezrobotni w regionach
wysokiego bezrobocia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego
Funduszu Społecznego

osoby z art. 49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.08.2014 – 30.09.2015
Ilość zaktywizowanych osób –47
Zrealizowane działania:
roboty publiczne – 9 osób,
bon stażowy – 19 osób,
bon szkoleniowy - 10 osób,
bon zasiedleniowy – 9 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Okres realizacji programu 01.08.2014 – 30.09.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 14
Zrealizowane działania:
roboty publiczne – 7 osób,
dofinansowanie wynagrodzenia – 7 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Okres realizacji programu 20.09.2014 – 30.04.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 96
Zrealizowane działania:
jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej – 8 osób,
refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 11 osób,
staże – 50 osób,
szkolenia – 14 osób,
prace interwencyjne - 13 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Okres realizacji programu 20.08.2014 – 31.03.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 13
Zrealizowane działania:
roboty publiczne – 13 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Projekt „Warto Chcieć” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 359
Zrealizowane działania:
359 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 209 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 100 osób,
prace interwencyjne – 30 osób,
szkolenia – 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 72%
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Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu
Lp.

Rodzaj programu

1.

Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji

Liczba
uczestników
Ogółem

w ogółem
grupa -25

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale bezrobotni

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014

Staż

35

18

3

10

74

Prace interwencyjne

165

62

21

93

87

Roboty publiczne

21

2

12

14

54

Prace społecznie użyteczne

45

2

18

42

2

Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gospodarczej

13

4

0

4

100

Szkolenia

38

11

1

17

65

Refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy

15

10

2

10

100

Studia podyplomowe

3

2

0

2

33

Grupa docelowa
2.

Programy finansowane z
rezerwy Funduszu Pracy

bezrobotni w regionach
wysokiego bezrobocia

3

Programy
współfinansowane
z Europejskiego
Funduszu Społecznego

osoby z art.49

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu: 01.09.2014 – 30.11.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 19
Zrealizowane działania:
19 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
roboty publiczne – 19 osób
Efektywność zatrudnieniowa – 100 %
Projekt „Aktywni zawsze” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2014 -31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 537
Zrealizowane działania:
537 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 456 osób,
szkolenia – 27 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 42 osoby,
prace interwencyjne – 12 osób
Efektywność zatrudnieniowa – 75,83 %
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1.6. Subregion siedlecki
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej
W 2014 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej siedleckiej Filii WUP
w Warszawie świadczyło usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
w formie indywidualnych konsultacji i spotkań grupowych. Odbiorcami były głównie osoby
bezrobotne, poszukujące pracy oraz młodzież szkolna i akademicka, stojąca u progu kariery
zawodowej. Konsultacje dla klientów indywidualnych prowadzono z wykorzystaniem dostępnych
w poradnictwie metod. Z konsultacji skorzystało ogółem 61 osób, w ramach 96 wizyt w Centrum.
Badaniami testowymi objęto 43 osoby.
W Centrum klienci poradnictwa grupowego mają możliwość poszerzenia wiedzy o własnych
zasobach, zdiagnozowania i zdefiniowania własnej sytuacji zawodowej, dokonania adekwatnej oceny
siebie, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji zawodowych, przygotowania do samodzielnego
poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, przygotowania do kontaktów z pracodawcą jak również
pobudzenie aktywności zawodowej. Zajęcia grupowe przeprowadzono w 11 grupach dla 85 osób.
Tematyka zajęć grupowych: „Myśl pozytywnie - czyli, jak zostać optymistą”, „Zawody przyszłości”,
„Rynek pracy, analiza ofert pracy, dokumenty aplikacyjne”, „Sporządzanie dokumentów
aplikacyjnych”.
Ogółem w 2014 r. udzielono 2577 informacji zawodowych (2201 indywidualnych informacji
zawodowych, 376 grupowych informacji zawodowych). Pracownicy Centrum udzielali
indywidualnych informacji zawodowych, m.in. na temat zawodów, kursów i szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, usług rynku pracy, oferty usług Centrum, a także na temat
kształcenia oraz zatrudnienia w krajach UE. Indywidualne informacje zawodowe udzielane były
w siedzibie Urzędu, telefonicznie, a także podczas targów pracy, targów edukacyjnych i innych
przedsięwzięć mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Centrum prowadziło stoiska promocyjno-informacyjne oraz udzielało indywidualnych informacji
zawodowych podczas: VII Siedleckich Targach Edukacyjnych Wyższych Uczelni - „Ku przyszłości
zawodowej”, Jarmarku Św. Stanisława w Siedlcach, IV Uniwersyteckiej Giełdy Pracy
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, XXI Międzynarodowych Dni z Doradztwem
Rolniczym i Dni Siedlec, Dnia Otwartego WUP, XI Siedleckich Targów Pracy.
Grupową informacją zawodową zostało objętych 376 osób (41 grup). Centrum przeprowadziło
grupowe spotkania informacyjne o tematyce: „Planowanie kariery zawodowej”, Oferta Centrum
(EURES i Koordynacja)” z młodzieżą kończącą szkołę średnią „Aktywne formy poszukiwania
pracy”, „Działalność gospodarcza- od czego zacząć?” w Zakładzie Karnym w Siedlcach, „Rynek
pracy – zawody przyszłości” ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczo –Humanistycznego; „Analiza
wybranych ofert pracy”, „Źródła informacji o wolnych miejscach pracy”, „Radzenie sobie
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ze stresem”,”, „Zasady sporządzania życiorysu zawodowego”, „Zasady sporządzania listu
motywacyjnego”, „Zaplanuj swoją przyszłość”, „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”,
„Rozmowa kwalifikacyjna”, „Podstawowe cechy stosunku pracy”, „Zasady prawidłowego zawierania
umów o pracę”, „Sposoby rozwiązywania umów o pracę”, „Zatrudnianie pracowników
młodocianych:, „Umowy cywilno prawne”, „Profil zainteresowań zawodowych”, „Urlopy
pracownicze – urlop wypoczynkowy”, „Równe traktowanie w zatrudnieniu”, „Prawa i obowiązki
bezrobotnych”, „Pomoc PUP w poszukiwaniu zatrudnienia”, z młodzieżą kończącą naukę
w zasadniczej szkole zawodowej w ZDZ w Siedlcach.
Centrum udostępnia klientom komputery w sali informacji zawodowej. Z możliwości
tej skorzystało 395 osób.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne, poszukujące pracy
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wizyt osób korzystających z porady indywidualnej
liczba osób, które skorzystały z porady grupowej
liczba udzielonych indywidualnych informacji zawodowych
liczba osób, które skorzystały z grupowej informacji zawodowe

Wartość osiągnięta w 2014 roku
96
85
2 201
376

Zadanie 1.2. Projekty własne
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie subregionu siedleckiego realizował w 2014 roku
dwa projekty z Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. ”Czas na biznes V” (okres realizacji: 01.06.2012 r. - 31.10.2014 r.)
W 2014 roku przeprowadzono doradztwo specjalistyczne według wcześniej zdiagnozowanych potrzeb
uczestników. W ramach II naboru uczestników projektu dokonano weryfikacji rozliczeń przyznanych
środków finansowych oraz przeprowadzono kontrole prawidłowości ich wykorzystania wśród
36 utworzonych działalności gospodarczych. Na skutek pozytywnych kontroli wypłacono 10% dotacji
inwestycyjnej uczestnikom II naboru. Wypłacono także transze wsparcia pomostowego.
Przeprowadzono badania ankietowe monitorujące zmiany wiedzy/umiejętności uczestników projektu
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Monitorowano prowadzenie działalności
gospodarczej przez uczestników projektu. W ramach upowszechniania rezultatów projektu wydano
broszurę upowszechniającą osiągnięcia projektu.
2. ”Czas na Biznes VI” (okres realizacji: 01.04.2013 r. - 31.12.2014 r.)
W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 transzy podstawowego wsparcia pomostowego oraz drugą
transzę jednorazowej dotacji inwestycyjnej, przeprowadzono kontrole wydatkowania jednorazowej
dotacji inwestycyjnej oraz rozliczono otrzymane wsparcie finansowe i wystawiono korekty
zaświadczeń o pomocy de minimis. Przeprowadzono doradztwo specjalistyczne oraz badanie poziomu
osiągnięcia rezultatów miękkich. Do końca roku monitorowano prowadzenie działalności
gospodarczej.
Adresaci/odbiorcy zadania: osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego,
lub miasta Siedlce, a w drugim projekcie dodatkowo powiatu węgrowskiego, osoby pracujące, bezrobotne i nieaktywne
zawodowo, w tym w szczególności do kobiet, osób niepełnosprawnych, osób w wieku do 30 lat i osób w wieku 45+,
które zamierzały uruchomić działalność gospodarczą
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Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej
(ogółem/K/M)
liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych
w ramach Działania (ogółem/K/M)
liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków
na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem/K/M)

Wartość osiągnięta w 2014 roku
107 (57K/50M),w tym wskaźniki projektów:
”Czas na biznes V”: 73(39K/34M)
”Czas na biznes VI”: 34(18K/16M)
”Czas na Biznes VI”: 39(21K/18M)
107 (57K/50M), w tym wskaźniki projektów:
”Czas na biznes V”: 73(39K/34M)
”Czas na biznes VI”: 34(18K/16M)

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Ogółem
Z tego:
grant
EURES
-

budżet państwa

449 445,84

budżet
jst
-

422 851,91

-

-

74 620,93

FP

EFS

”Czas na biznes V” - 528 759,81

-

”Czas na Biznes VI” - 497 472,82

-

79 313,97

Zadanie 4.2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych
W 2014 roku siedlecka Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizowała zadania
z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia, tj.:
1) wydała ogółem 64 decyzje orzekające o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu
o dokument/zaświadczenie U1 potwierdzających okresy zatrudnienia w krajach UE,
w tym:
 44 osoby skorzystały z zasady sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytego
na terytorium różnych państw członkowskich, co znalazło odzwierciedlenie w pozytywnym
rozstrzygnięciu spraw,
 w 14 przypadkach postępowanie zakończono wydaniem decyzji odmownych,
 4 sprawy zakończono umorzeniem postępowania,
 w 1 przypadku sprawę zakończono wydaniem decyzji o uchyleniu decyzji ostatecznej
i o umorzeniu prowadzonego postępowania,
 wydano 1 decyzję o uchyleniu w całości decyzji ostatecznej i przyznaniu prawa do zasiłku
dla bezrobotnych.
Z ogółu spraw zakończonych w 2014 r. 52 sprawy dotyczyły wniosków złożonych w 2014 r.,
11 postępowań z wniosków złożonych w 2013 r. i 1 sprawa z wniosku złożonego w 2012 r.
2) rozpatrzyła 8 spraw związanych z transferem zasiłków dla bezrobotnych z państw członkowskich
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Polski,
3) wydała indywidualnym wnioskodawcom oraz zagranicznym instytucjom właściwym
ds. bezrobocia 10 dokumentów PDU1 i 1 SED U002 potwierdzających okresy ubezpieczenia
z tytułu pracy najemnej bądź prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
przebyte w Polsce
4) wydała 1 dokument SED U006 dotyczący członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy zostali
uwzględnieni przy naliczeniu świadczenia osobie bezrobotnej, po ustaniu zatrudnienia i nabyciu
prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia za granicą,
5) wydała 1 zaświadczenie dotyczące potwierdzenia zatrudnienia w byłej Niemieckiej Republice
Demokratycznej.
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Adresaci/odbiorcy zadania: osoby bezrobotne i poszukujące pracy – migrujące i przemieszczające się w obrębie Wspólnoty
(UE – Unii Europejskiej i EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii)
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
liczba wydanych decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu
o dokument/zaświadczenie U1 potwierdzających okresy zatrudnienia w krajach UE
liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających czas-okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w Polsce (dokument/formularz U1)
liczba wydanych dokumentów/formularzy U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia osobie poszukującej pracy w krajach UE
liczba przyjętych do realizacji dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń
z tytułu bezrobocia z krajów UE/EOG do Polski

Wartość osiągnięta w 2014 roku
64
11
0
8

93

Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
Lp.

Rodzaj programu

1.

Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gosp.
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Grupa docelowa

2.

Programy
finansowane
z rezerwy Funduszu
Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia
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Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale bezrobotni

56
77
46

36
23
3

2
15
28

13
38
20

Efektywność zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
63,5
87,7
58,7

35

1

20

30

0,0

8

3

0

3

100,0

7

5

1

1

100,0

10

4

0

4

100,0

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 15.02.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 38
Zrealizowane działania:
38 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 22 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 1 osoba,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 15 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 89,5 %
Okres realizacji programu 30.09.2014 – 30.11.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 35
Zrealizowane działania:
35 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
bony stażowe/staż – 20 osób,
bony szkoleniowe/szkolenia indywidualne – 1 osoba,
bony na zasiedlenie – 6 osób,
bony zatrudnieniowe – 3 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 3 osoby,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 0,0 %. Uczestnicy kontynuują w 2015 roku udział w projekcie rozpoczęty w 2014 roku.

osoby z art. 49

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

osoby z art. 49

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 01.09.2014 – 30.04.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 19
Zrealizowane działania:
19 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 5 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 12 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 0,0 %. Uczestnicy kontynuują w 2015 roku udział w projekcie rozpoczęty w 2014 roku.
Projekt „Wykorzystaj Swoją Szansę” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2008 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 309
Zrealizowane działania:
309 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 244 osoby,
szkolenia – 60 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 65 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 90,1 %
Projekt „Nie Daj Się Wykluczyć” z Poddziałania 7.2.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.04.2013 – 31.05.2015
Ilość zaktywizowanych osób w 2014r. – 120, łącznie w projekcie 170 osób
Zrealizowane działania:
120 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy w 2014r., łącznie 170 osób,
staż – 54 osoby w 2014r., łącznie 78 osób; zajęcia reintegracji zawodowej – 59 osób w 2014r., łącznie 82 osoby,
szkolenia – 30 osób w 2014r., łącznie 45 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 0,0 %. Uczestnicy kontynuują w 2015 roku udział w projekcie rozpoczęty w 2014 roku.
Projekt „Twoja szansa na pracę” z Poddziałania 6.1.1 PO KL
Okres realizacji projektu 01.08.2013 – 31.01.2015
Ilość zaktywizowanych osób w 2014 r.– 8, łącznie w projekcie 78 osób
Zrealizowane działania:
8 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy w 2014r., łącznie 78 osób,
staż – 8 osób w 2014r., łącznie 78 osób,
szkolenia – 8 osób w 2014r., łącznie 43 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 50 %.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
do 25 r.ż.

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

2
53
41

1
14
0

0
3
24

1
20
28

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
0
58,8
93,9
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Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gosp.
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy
Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby powyżej 50 roku
życia

osoby do 30 roku życia

osoby z art. 49

153

32

49

122

22,7

13

2

1

9

100

1

0

0

1

0

1

1

0

0

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.03.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 77
Zrealizowane działania:
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 4 osoby,
prace interwencyjne – 34 osoby,
roboty publiczne – 15 osób,
prace społecznie użyteczne – 22 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 2 osoby.
Efektywność zatrudnieniowa – 63,6%
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 30.11.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 21
Zrealizowane działania:
dofinansowanie zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (50-60 lat) – 20 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 1 osoba.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 01.07.2014 – 08.04.2016
Ilość zaktywizowanych osób – 126
Zrealizowane działania:
bon szkoleniowy – 10 osób,
bon stażowy – 73 osoby,
bon zatrudnieniowy – 30 osób,
bon na zasiedlenie – 8 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 1 osoba,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 34
Zrealizowane działania:
staż – 15 osób,
szkolenia – 3 osoby,
prace interwencyjne – 15 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 1 osoba.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
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osoby do 30 roku życia

osoby które korzystają
ze świadczeń pomocy
społecznej (z III profil
pomocy)

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

Okres realizacji programu 15.09.2014 – 31.12.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 28
Zrealizowane działania:
bony stażowe – 16 osób,
szkolenia – 2 osoby,
prace interwencyjne – 10 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji.
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
Okres realizacji programu 01.06.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 60
Zrealizowane działania:
Blok aktywizacja – prace społecznie użyteczne – 60 osób,
Blok integracja - warsztaty – 60 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 8,5%
Projekt „Moda na sukces” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu 01.01.2008 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 698
Zrealizowane działania:
staż – 402 osoby,
szkolenia – 75 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej - 153 osoby,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 68 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 72,5%

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim
Lp.
1.

Rodzaj programu
Działania ustawowe
finansowane
z Funduszu Pracy
(algorytm)

Forma aktywizacji
Staż
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Środki przyznawane
jednorazowo na podjęcie
działalności gosp.
Szkolenia
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

Liczba uczestników
ogółem

w ogółem
grupa -30

w ogółem
grupa 50+

w ogółem
grupa długotrwale
bezrobotni

32
85
43

29
38
3

0
15
25

5
31
17

Efektywność
zatrudnieniowa
w % ogółem
stan na 31.12.2014
72
88,4
76,74

104

16

40

90

23

3

2

0

1

100

35

16

3

19

60

13

8

0

1

100
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Studia podyplomowe
Grupa docelowa
2.

Programy finansowane
z rezerwy Funduszu Pracy

osoby do 25 roku życia

osoby do 30 roku życia

osoby powyżej 50 roku
życia

3.

Programy
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

osoby z art. 49

osoby do 30 roku życia

4

3

0

2

100

Syntetyczny opis działań i osiągniętych efektów
Okres realizacji programu 01.02.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 65
Zrealizowane działania:
65 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 26 osób,
szkolenia – 17 osób,
prace interwencyjne – 16 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 6 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 77,8%
Okres realizacji programu 01.06.2014 - 30.11.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 48
Zrealizowane działania:
bon stażowy – 11 osób,
bon szkoleniowy – 13 osób,
bon zatrudnieniowy– 12 osób,
bon na zasiedlenie – 12 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Okres realizacji programu 01.07.2014 r. - 30.09.2015 r.
Ilość zaktywizowanych osób – 6
Zrealizowane działania:
dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia – 6 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
Projekt „Ku przyszłości” z Poddziałania 6.1.3 PO KL
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014
Ilość zaktywizowanych osób – 361
Zrealizowane działania:
361 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 260 osób,
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 66 osób,
refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 35 osób.
Efektywność zatrudnieniowa – 70%
Projekt „Lepsze jutro” z Poddziałania 6.1.1 PO KL
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015
Ilość zaktywizowanych osób – 90
Zrealizowane działania:
90 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
staż – 80 osób,
szkolenia – 10 osób,
Efektywność zatrudnieniowa – program w trakcie realizacji
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Rozdział 2. Finansowanie zadań
Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Regionalnego Planu
Działania na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok były finansowane ze źródeł krajowych (Fundusz Pracy,
budżet państwa, budżet jst, FGŚP) oraz zagranicznych (EFS, środki grantu EURES).
Na realizację zadań ujętych w RPDZ/2014 wydano (kwoty podano w PLN) ogółem 353 231 341,51 zł:
1) Priorytet I – 333 684 669,99
Działanie kierunkowe 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zadanie 1.1. – 62 254,90
Zadanie 1.2. – 11 823 794,48
Zadanie 1.3 – 190 121,86
Zadanie 1.4 – 270 753 386,29
Działanie kierunkowe 2. Kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy
Zadanie 2.1. – 49 180 500,00
Zadanie 2.2. – 1 674 612,46
Zadanie 2.3 – 0,00
2) Priorytet II – 19 546 671,52
Działanie kierunkowe 3. Obsługa instytucji rynku pracy
Zadanie 3.1. – 0,00
Zadanie 3.2. – 0,00
Działanie kierunkowe 4. Ochrona roszczeń pracowników oraz świadczeń dla bezrobotnych
Zadanie 4.1. – 19 368 032,52
Zadanie 4.2. – 0,00
Działanie kierunkowe 5. Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy
Zadanie 5.1. – 23 600,00
Zadanie 5.2. – 155 039,00
W podanej kwocie środków wydatkowanych w 2014 r. nie uwzględniono zadań realizowanych
w ramach środków własnych, przeznaczonych na działalność bieżącą Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie. Szczegółowe zestawienie wydatkowanych środków zawiera załącznik nr 1 – Tablica
finansowa dla zadań realizowanych w ramach RPDZ/2014.
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Załączniki
Załącznik 1. Tablica finansowa dla zadań realizowanych w ramach RPDZ/2014
Załącznik 2. Karta sprawozdawcza zadania realizowanego w ramach RPDZ/2014
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Załącznik nr 1
Tablica finansowa dla zadań realizowanych w ramach RPDZ/2014
środki

Środki krajowe
środki krajowe
łącznie

zadanie

Priorytet I

1.1

62 254,90

1.2

1 773 569,19

62 254,90
0,00

budżet jst
(zł)

środki zagraniczne
łącznie

FGŚP (zł)

0,00

0,00

0,00

62 254,90

0,00

0,00

10 050 225,29

11 823 794,48

0,00

159 493,83

10 050 225,29
0,00

0,00

0,00

159 493,83
0,00

270 753 386,29

0,00

49 180 500,00

0,00

1 674 612,46

0,00

0,00

30 628,03

30 628,03

243 772 518,10

243 772 518,10

0,00

0,00

0,00

26 980 868,19

2.1

49 180 500,00

49 180 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

282 556,87

36 900,00
0,00

245 656,87

0,00

0,00

1 392 055,59

0,00

0,00

0,00

3.2

środki krajowe +
zagraniczne

0,00

1.4

3.1

Grant EURES
(zł)

0,00

1.3

0,00

EFS
(zł)

Środki łącznie

0,00
1 773 569,19
0,00

2.3
Razem Priorytet I

Priorytet II

budżet państwa
(zł)

FP
(zł)

Środki zagraniczne

295 102 027,09

293 082 801,03 2 019 226,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
38 582 642,90

26 980 868,19
0,00
1 392 055,59
0,00

190 121,86

38 423 149,07
159 493,83 333 684 669,99
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

19 368 032,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 368 032,52

0,00

0,00

0,00

0,00

19 368 032,52
0,00

0,00

4.2

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1

23 600,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 600,00

155 039,00

129 449,00

0,00

25 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 039,00

5.2
Razem Priorytet II

19 546 671,52

153 049,00

0,00

25 590,00

19 368 032,52

0,00

0,00

0,00

19 546 671,52

Suma Priorytetów

314 648 698,61

293 235 850,03

2 019 226,06

25 590,00

19 368 032,52

38 582 642,90

38 423 149,07

159 493,83

353 231 341,51

Załącznik nr 2

KARTA SPRAWOZDAWCZA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2014

Priorytet …………………………….
Działanie kierunkowe ………………………………..
Zadanie …………………………………
Komórka organizacyjna sprawozdająca zadanie ………………………………….
(nazwa komórki, kontakt osobowy, telefon, e-mail)
Syntetyczny opis zrealizowanych działań
(opis nie powinien przekraczać 2 stron tekstu - czcionka Times New Roman; 12 pkt; 1,15 odstępu między wierszami)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………
Adresaci/odbiorcy zadania: …………………………….
Wskaźniki/mierniki realizacji zadania:
Nazwa wskaźnika
a)
b)
n)……

Wartość osiągnięta w roku 2014

Kwota wydatkowana na realizację zadania w roku 2014 wg źródeł finansowania (w zł):
Z tego:
Ogółem
FP
EFS
budżet jst
grant EURES

inne – jakie?

Ocena zgodności realizacji zadań z ich wykonaniem
Czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem? Jeśli nie to dlaczego?
Przyczyny ewentualnego niepodjęcia, opóźnień lub zmiany koncepcji realizacji zadania.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

